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FJALA JONË 
 
Të nderuar lexues, 
 
kemi kënaqësinë t‟jua përcjellim numrin e njëzet e nëntë të revistës sonë dhe tuaj 
„„Dielli Demokristian‟‟. Që nga 1 qershori i vitit 2010, përgjatë shtatë viteve ju 

informojmë për aktivitetet e zhvilluara në javët dhe muajt që lëmë pas, jo vetëm në 
Austri, por dhe më gjerë. Po ashtu vullnetarisht që nga viti 2012 po bëjmë të mundur 
botimin e një verzioni të shkurtër edhe në gjuhën gjermane. Për më tepër, kemi në 
funksion faqen tonë në internet: www.dielli-demokristian.at, ndërsa ka kohë që kemi 
hapur një faqe për komunikim me ju në platformën e rrjetit social „„Facebook‟‟ me 
emrin Dielli Demokristian. Pra, ju mirëpresim! 
 
Revista „„Dielli Demokristian‟‟ në Vjenë kësaj radhe sjell shkrime nga 

bashkëpunëtorët e shumtë nga Austria, SHBA, Belgjika, Rumania, Shqipëria, 
Kosova, Mali i Zi, etj.   
 
Edhe këtë herë do të keni mundësi të lexoni për ngjarje me rëndësi shoqërore. Nga 
aktivitetet kulturore vlen të veçohet ora letrare në Vjenë në kuadër të shënimit të 7-të 
vjetorit të „„Javës së Integrimit në Vjenë‟‟, e cila u mbajt nën organizimin e Lidhjes 
së Shkrimtarëve edhe Krijuesve Shqiptarë në Austri „„Aleksandër Moisiu‟‟ 
(www.moisiu.eu). Po ashtu përgjatë kësaj kohe aktiv ishin edhe Asociacioni i 

Studentëve dhe të Rinjve Shqiptarë në Austri (www.aysa-austria.com) dhe Shoqata e 
Mësuesve Shqiptarë në Austri „„Naim Frashëri‟‟ (www.naimfrasheri.at). Po ashtu 
edhe Këshilli Kordinues i Shoqatave Shqiptare në Austri (www.keshilli-
koordinues.at) mbajti kuvendin e saj të rregullt. Për sa i përket sportit, tashmë ka 
perfunduar sezoni i radhës sportiv i klubit të futbollit SV Albania (www.svalbania.at) 
dhe aktivitetet e Ligës Shqiptare të Futbollit në Austri (www.futbollishqiptar.eu) të 
cilat kanë hyrë në fazën përfundimtare. E suksesshme vlerësohet edhe pjesëmarrja, 
për të katërtin vit me radhë, e garimit të klubit të shahut Arbëria (www.arberia.at), i 

cili këtë vit startoi me dy ekipe, njëri në ligën B të Vjenës, ndërsa tjetri në kategorinë 
e dytë të ligës vjeneze.  
 
Në këtë numër do të mund të lexoni edhe ese, fejtone, opinione, vështrime dhe 
analiza që merren me zhvillimet politike, ekonomike dhe shoqërore në hapësirat 
shqiptare.  
 
Për më shumë lidhur me ne dhe temat që kemi ngritur edhe më tutje ju mund të na 
shkruani në adresën tonë në internet: dielli.demokristian@gmail.com. Numri i radhës 

i revistës në formë elektronike „„Dielli Demokristian‟‟ do të editohet në muajin 
shtator të vitit 2017 dhe atë pos në formë elektronike edhe në atë të printuar. 
  
Këshilli redaktues falenderon të gjithë ata që ndihmuan në realizimin dhe botimin e 
kësaj reviste periodike, e  sidomos ata që dërguan shkrimet e tyre, si dhe mbështetësit 
tanë moral. Si dhe deri më tani, edhe ky numër është përpiluar, dizajnuar dhe botuar 
në saje të punës dhe angazhimit vullnetar të aktivistëve tanë në Vjenë, pa asnjë 
kompensim financiar, dhe si i tillë do të shpërndahet në mijëra adresa elektronike të 

lexuesve në të katër anët e botës. 
 
Lexim të këndshëm! 
 
ZVR-Zahl: 604548200 
Vereinskonto: BAWAG PSK: 
Empfänger: Albanischer Kulturverein „Dielli Demokristian‟‟ 
IBAN: AT331400003610134318 

BIC: BAWAATWW 
 
Kopertina: Besim Xhelili 

Të drejat e autorit: @dielli.demokristian 

 
Ideator dhe themelues i revistës: Anton Marku 

 

Këshilli redaktues:  Bashkëpunëtorë: 
Kristina Pjetri-Tunaj, studente Agim Deda Lush Culaj 
Lush Neziri, aktivist  Akil Koci  Ndue Ukaj 
Mark Gjuraj, aktivist  Anita Marku Sarë Gjergji 
Mark Marku, student  Hazir Mehmeti  Valentina Pjetri 
Vilson Kola, Dr. Med    
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Speciale 

 

Shkruan: Nehat Dobratiqi, Prishtinë/Kosovë (nehat.dobratiqi@gmail.com) 
Nehat Dobratiqi ka përfunduar studimet baçelor në Fakultetin Ekonomik të Universitetit të Prishtinës, ndërsa studimet Master 

në Ekonomiks në Universitetin e Maine në Shtetet e Bashkuara të Amerikës si pjesë e programit të bursave të USAID-it për 

Lidership Transformues (TLP). Aktualisht Dobratiqi është i angazhuar në Germin si hulumtues me fokus në politikat socio-

ekonomike si dhe involvimin e Diaspores.  

 

 

 

 

Mungesa e kartonit të gjelbërt dëmton xhepin e diasporës 

 
Rasti i mërgimtarit të dëmtuar financiarisht nga aksidenti në Kosovë 

 

Gjatë muajve të pushimit, një numër i madh i bashkatdhetarëve tanë vijnë në vendlindje dhe shumë prej tyre këtë e 

bëjnë me vetura, zakonisht të shtrenjta. Për shkak të fluksit të madh të automjeteve në trafik ndodh që ata të pësojnë 

aksidente dhe dëmi të mos iu kompenzohet në tërësi. Portali koha.net kishte raportuar rastin e Enver Bajras – me 

vendbanim në Zvicër i cili kishte pësuar aksident në Kosovë dhe sigurimi kasko nga Zvicra dhe ai i paguar në kufi të 

Kosovës nuk ia kishin kompenzuar dëmin në tërësi edhe pse ai nuk ishte shpallur fajtor. Kështu, ky mërgimtar ka 

humbur më shumë se 12,000 franga nga vlera e veturës së tij. Sikur ky, ka edhe shumë raste tjera fatkeqësisht. E gjitha 

kjo ka ardhur për arsyen se Kosova ende nuk është pjesë e kartonit të gjelbërt. 

 

Çfarë është kartoni i gjelbërt
1
? 

 

Kartoni i Gjelbërt është një certifikatë ndërkombëtare e 

sigurimit motorik, që e siguron ngasësin e mjetit 

motorik në rast të një aksidenti në një shtet tjetër nga ai 

i regjistrimit, të ketë të drejta të plota dhe kështu të mos 

dëmtohet. Si i tillë, është e pranueshme pa asnjë 

pengesë ose pagesë të veçantë nga autoritetet e të gjitha 

vendeve për të cilat Kartoni i Gjelbërt është valid. 

Kosova ende nuk është pjesë e këtij kartoni. Kjo është 

për arsyen se Byroja Kosovare e Sigurimeve (BKS) 
nuk është pjesë e Byrosë së Sigurimeve te Europës 

(COB). Premtimet se çështja e kartonit të gjelbërt do të 

zgjidhet shumë shpejt, janë dhënë para më shumë se 5 

vitesh, dmth edhe nga qeveritë e kaluara. Mirëpo, duke 

i marrë parasysh përpjekjet që janë bërë, ende nuk ka 

ndonjë rezultat konkret. 

 

Shuma që paguhet është shumë më e madhe sesa 

dëmet e shkaktuara 
Pjesëtarët e diasporës kosovare paguajnë para të majme 

për polisa të sigurimit çdoherë që vijnë në vendlindje 

                                                
1
 Burimi i fotografisë: Byroja kombëtare e sigurimeve e Zvicrës. 

 

me automjetet e tyre, pa marrë parasysh nëse sigurimi 
që e kanë mbulon dëmet edhe në Kosovë apo jo. 

Sigurimi njëmujor i automjetit që bashkatdhetarët 

duhet të paguajnë në kufi kushton 20 euro, ndërsa 

dyjavor 15 euro (BKS). Sipas të dhënave nga Banka 

Qendrore e Kosovës (BQK), prej vitit 2002 e deri në 

nëntor 2016, kompanitë e sigurimeve në Kosovë kanë 

mbledhur rreth 148 milionë euro nga tarifat e sigurimit 

kufitar, kryesisht nga mërgimtarët. Mirëpo, shuma e 

dëmeve është shumëfish më e ulët, vetëm 12 milionë e 

560 mijë euro janë paguar për kompensimin e dëmeve 

nga kompanitë e sigurimeve. Një fakt tjetër shumë 

dëshpërues është që diaspora duhet të paguaj këtë 
taksë, ndërsa qytetarët e Serbisë që hyjnë në Kosovë 

janë të liruar nga ajo. 

 

Si e cilëson diaspora këtë taksë? 
Për diasporën kjo llogaritet si një plaçkë që i bëhet 

atyre nga institucionet vendore, sipas raportimeve në 

disa media. Këto para shkojnë për kompanitë e 

sigurimeve, apo siç shprehen mërgimtarët, individë të 

lidhur me politikën. Përveç kësaj pagese, shpeshherë 

ndodh që në rast aksidenti, bashkatdhetarët tanë të kenë 

vështirësi me sigurimet e tyre, dhe të mos u mbulohen 
dëmet në tërësi. Përderisa shuma e parave që mbledhen 

në kufi për sigurime raportohet të jetë qindra 

milionëshe, për dëmet reale që u shkaktohen atyre në 

rast aksidentesh nuk ka ndonjë statistikë që ne jemi të 

njohur, mirëpo duhet të jetë shumë më e madhe sesa 

ajo që mbulohet nga BKS. Këtu duhet pasur parasysh 

numrin më të lartë të aksidenteve gjatë stinës së verës 

në Kosovë për shkak të trafikut të ngarkuar. 

 

Çështja e kartonit të gjelbërt të rregullohet sa më 

shpejtë 
Jemi shumë mirë të njohur me kontributin e madh që 
Diaspora ka dhënë për  Kosovën para luftës, gjatë 

procesit të konsolidimit të shtetit dhe tani në procesin e 

zhvillimit. Ky faktor kaq i rëndësishëm nuk duhet të 

„plaçkitet‟, përkundrazi duhet të mirëpritet me 

mailto:nehat.dobratiqi@gmail.com
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respektin më të madh. Mos të harrojmë se paratë që 

vijnë nga Diaspora, janë pothuajse dyfish më të larta 

sesa investimet e huaja direkte. Pra, për Diasporën 

duhet të krijohen lehtësira që ata të vijnë dhe që paratë 

e tyre t‟i shpenzojnë ashtu siç ata dëshirojnë, me 

familjarët e tyre, në themelimin e bizneseve dhe jo të 

keqshfrytëzohen – të përfitoj vetëm një grup i 

individëve-kompanive nga to. 

 

Disa zgjidhje të shpejta të mundshme 
BKS si organi më përgjegjësinë direkte (më të madhe) 

për kartonin e gjelbërt, duhet të shfrytëzoj çdo 

mekanizëm të mundshëm për të bërë BKS pjesë të 

Byrosë Europiane të Sigurimeve. Për shkak të 

mungesës së kartonit të gjelbërt ajo ka bërë disa 

marrëveshje bilaterale për njohjen e sigurimeve me 

Maqedoninë, Serbinë dhe Shqipërinë mirëpo këto janë 

shumë të limituara dhe fare pak e ndihmojnë diasporën. 

Nëse nuk ka ndonjë mundësi për t‟u bërë BKS pjesë të 

COB, si zgjidhje afat-shkurtë marrëveshje tjera 

bilaterale të tilla duhet të nënshkruhen me shtetet prej 
nga vie numri më i madh i diasporës. Përparësi duhet 

t‟iu ipet shteteve që kanë numrin më të madhë të 

diasporës kosovare – Gjermanisë, Zvicrës, dhe të tjerat 

me rradhë. Opsion tjetër mund të jetë zbritja e polisës 

për sigurim në kufi, duke e marrë parasysh që për 14 

vite qytetarët kanë paguar rreth 12 herë më shtrenjtë 

sesa që janë kompenzuar për dëmet e tyre. 

 

Çdo muaj/vit tjetër që kalon pa ndonjë zgjidhje 

konkrete, e dëmton shumë xhepin e diasporës – xhepin 
e familjarëve të tyre në Kosovë, dhe iniciativat 

potenciale që ata mund t‟i marrin. Të gjitha këto me 

rëndësi shumë të madhe për Kosovën dhe zhvillimin 

ekonomik të saj. 

 

Ky artikull është kontribut ndaj projektit TLP Citizens 

Corps. Vështrimet dhe opinionet e shprehura në këtë 

artikull i takojnë autorit dhe nuk i reflektojnë 

medoemos politikat dhe qëndrimet zyrtare të TLP 

Citizens Corps. Supozimet e bëra brenda analizës 

gjithashtu nuk reflektojnë qëndrimin e cilitdo entitet 

qeveritar. 

 

 

 

 

 

 

Regjistro organizatën tuaj në platformën interaktive për diasporën 
 

Platforma virtuale DiasporaFlet synon rrjetëzimin e organizatave shqiptare në diasporë për qëllim të avokimit të të 

drejtave dhe privilegjeve të diasporës në vendet amtare pasi do të forcojë lidhjet në mënyrë të ndërsjellët. 

 

Diaspora është kontribues kyç në ekonominë e vendit, dhe në zhvillimin e saj shoqëror e politik. Për të njohur 

kontributin e saj të paçmuar dhe nxitur që të arrijnë potencialin e plotë, organizata Germin ka filluar një nismë për të 
avokuar për të drejta më të shumta politike dhe shoqërore për diasporën. Nisma për Dialogun e Strukturuar për të Drejta 

të Diasporës (DSDD) synon të krijojë bashkëpunim mes komuniteteve që jetojnë jashtë vendit dhe institucioneve 

publike, fillimisht në Kosovë, dhe të zgjerohet në Shqipëri, Maqedoni, Mal të Zi e Serbi. 

 

Në kuadër të kësaj nisme është lansuar platforma interaktive për diasporën www.diasporaflet.org. 

“Jeni organizatë formale apo jo formale në diasporë? Bashkohuni në databazën e të gjitha organizatave shqiptare në 

gjithë botën.”. 

 

Platforma ka tri elemente interaktive: hartën, kalendarin, dhe blogun. Në këtë platformë mund të regjistrohen të gjitha 

organizatat shqiptare në diasporë – shoqatat, shkollat shqipe, grupet kulturore, fetare (kishat dhe xhamiat) dhe grupet 

joformale. 
 

Çdo organizatë në diasporë (formale ose joformale) mund ta krijojë profilin e saj në platformë dhe ta përditësojë atë me 

informata në çfarëdo kohe. Si organizata partnere ju keni mundësi t‟i publikoni aktivitet e planifikuara në Kalendarin 

Global dhe të shkruani opinione në hapësirën Diaspora Flet në kuadër të platformës. 

 

Procesi për t‟u regjistruar zgjatë pesë minuta dhe ky është linku: http://www.diasporaflet.org/register  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.diasporaflet.org/
http://www.diasporaflet.org/register
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Ekskulzive 

 
 

Diaspora dhe Zgjedhjet në Kosovë 

 
 

30 mars 2017: Organizata jo-qeveritare, Germin, ka organizuar diskutimin 

virtual në GoogleHangout me temën Zgjedhjet në Kosovë dhe Pjesëmarrja e 

Diasporës, për të diskutuar se si mund të kemi një pjesëmarrje më të madhe 

të diasporës në zgjedhjet e Kosovës. Fokusi i takimit ishte si mund të gjejmë 

modalitete për ta përfshirë mërgatën shqiptare të votojë në Kosovë. Për këtë, 

panelistë rekomanduan një mori zgjidhjes që mund të ndikojnë në 
pjesëmarrjen e diasporës në zgjedhje.  

 

Foto nga video-konferenca 

 

Diaspora e cila sot ka ligjërisht të drejtë të votojë përmes postës, por, 

statistikat nga KQZ tregojnë se më pak se 1500 votuan në zgjedhjet e 

përgjithshme në vitin 2014. Gjatë këtij bashkëbisedimi virtual, panelistët 

diskutuan rreth sfidave dhe mundësive për votim nga jashtë. 
 

Ministri i Diasporës, Valon Murati, u shpreh se pjesëmarrja e diasporës në 

zgjedhje është një temë e cila vazhdimisht duhet të trajtohet deri sa të gjejmë 

një zgjidhje optimale. Sipas Ministrit Murati, zgjidhja më e mirë por edhe 

më e komplikuar që do ta zgjidhte këtë debat, është nëse diaspora 

përfaqësohet në Kuvendin e Kosovës përmes ulëseve të rezervuara, por kjo 

kërkon ndryshime kushtetuese dhe afat më të gjatë kohor. Propozimi tjetër 

nga z. Murati ishte që të punohet bashkërisht me KQZ-në që problemet 

teknike të mënjanohen sa më shumë. 

 

Një këndvështrim tjetër kishte deputeti, Faton Topalli. Sipas tij, janë 

interesat e dy partive më të madhe politike në Kosovë që mërgata jonë të 
mos votojë. Andaj, ai propozoi dy zgjidhje se si mund të kemi pjesëmarrje 

më të madhe të diasporës në zgjedhje: 1) Votimi të jetë online dhe 2) 

Mundësia që të votohet në ambasadat & konsullatat në vendet ku jetojnë. 

 

Se si mund t‟i tërheqim më shumë votuesit nga diaspora, politikania nga 

Partia Social Demokrate në Zvicër, Adelina Muhaxheri, propozoi që të 

krijohet një platformë online ku aty mund të informohemi për premtimet 

zgjedhore dhe planet e partive politike të Kosovës. Sipas saj është me 

rëndësi që diaspora ta di se çfarë ndikimi ka vota e tyre në Kosovë. Sipas saj, 

Kosova duhet të krijojë një sistem të votimit online, të cilën mund ta 

shfrytëzojnë të rinjtë. Ndërsa, Ganimet Bajraktari nga Austria tha se diaspora 

kërkon që 1)Të ketë një 

përfaqësues në KQZ 2)Të ketë të 

rezervuara 10 vende në 

Parlamentin e Kosovës.  

 

Panelisti Ruben Avxhiu nga 
Shtetet e Bashkuara të Amerikës 

tha se kur shtetet amë ia hapin 

derën një votuesi nga diaspora, 

ata nuk po ftojnë një person të 

cilit duhet t‟i mësojnë nga A-ja 

gjithçka, por, një aktivisti politik. 

“E drejtapër të zgjedhur vjen 

bashkë me të drejtën për t‟u 

zgjedhur”, tha Avxhiu. Andaj, ai 

propozoi që kandidimi i diasporës 

në zgjedhjet e Kosovës, mund të 
ndikojë që të kemi më shumë 

votues nga diaspora. 

 

Për fund, Kryeshefi Ekzekutiv i 

Sekretariatit të KQZ-së, Enis 

Halimi u shpreh se KQZ nuk 

është akteri kryesor në joshjen e 

votuesve nga diaspora. Kurse për 

lehtësimet e votuesve nga jashtë 

Halimi tha se ende veprohet me 

regullativën ligjore e vitit 2008-

të, e cila tash e 9 vite s‟ka 
ndryshuar. Ai tha se në një të 

ardhme afat mesme, vizioni është 

që të krijohet votimi online nga 

jashtë.  

 

Germin do të vazhdojë përmes 

këtij formati ta afrojë zërin e 

diasporës dhe të gjej metoda për 

të avokuar për të drejtat e tyre 

politike e sociale në Kosovë. 

 
Për më shumë propozime dhe ide 

konkrete nga diaspora, ju ftojmë 

ta ndiqni diskutimin në Youtube. 

https://www.youtube.com/watch?

v=nM16JWGrr3g&t=45s 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=nM16JWGrr3g&t=45s
https://www.youtube.com/watch?v=nM16JWGrr3g&t=45s
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Aktualitete 

 

Shkruan: Hazir Mehmeti, autor dhe publicist në Vjenë/Austri (mag_mehmeti@hotmail.com) 

 

 

 

 

Aktivitet kulturor i Lidhjes së Shkrimtarëve e Krijuesve “Aleksandër Moisiu” në Austri 

 

Shqiptarët në Vjenë pjesë e Javës së Integrimit 
 

Tani e katër vite krijuesit shqiptarë pjesë e Javës së Integrimit në Vjenë. Lidhja e Shkrimtarëve dhe Krijuesve Shqiptarë 

“Aleksandër Moisiu” në Vjenë, shembull i afrimimit të vlerave krijuese letrare e artistike mes kombeve tjera.  

 

Vjenë, 3 maj 2017: Qyteti i Klasikës dhe kulturës, 

Vjena, çdo vit organizon Javën e Integrimit ku qytetarët 

e bashkive marrin pjesë në aktivitete kulturore përmes 

shoqatave, klubeve dhe krijuesve nga kombe të 

ndryshme. Në Vjenë tani viti i katërt që merr edhe pjesë 
Lidhja e Shkrimtarëve dhe Krijuesve “Aleksandër 

Moisiu” në Austri.  

 

Lidhja bashkërendon kontaktet me krijues gjuhësh të 

ndryshme që jetojnë në Austri.  Ora letrare e kësaj Jave 

të Integrimit u mbajt në Bashkinë e nëntë ku lexuan: 

Besim Xhelili (Maqedoni), Seher Çakir (Austri), Philo 

Ikonya (Keni), Marzanna Danek-Hnelozub (Poloni) dhe 

Ishraga Mustafa-Hamid (Sudan). Drejtuese e programit 

ishte Kaltrina Durmishi. 

Foto e përbashkët e pjesëmarrësve në orën letrare 

 

Orën letrare e hapi Anton Marku, kryetar i Lidhjes, i cili 

përshëndeti krijuesit e të pranishmit duke dhënë njoftim 

mbi rrugëtimin gjashtëvjeçar të Lidhjes.  “Është viti i 

katërt që jemi pjesë e Javës së Integrimit në Vjenë dhe 

kemi krijuar raporte bashkëpunimi me shumë krijues 

nga vende të ndryshme nga e gjithë bota që jetojnë në 

Austri. Kësaj radhe mungon miku i Lidhjes, shkrimtari i 

mirënjohur Peter Paul Wiplinger, për shkaqe 

shëndetësore, shpresojmë se shpejt do jetë në mesin 
tonë. Brenda kësaj kohe kemi botuar dy antologji në 

gjermanisht dhe shqip si dhe kemi mbajtur mbi shumë 

orë letrare, ku kemi promovuar dhjetëra vepra nga 

krijuesit tanë këtu në Austri dhe nga vende tjera”. 

 

Shkrimtarja nga Kenia Philo Ikonya lexoi pjesë nga 

krijimtaria e saj e re. Ka të botuara krijime letrare dhe 
publicistike në disa gjuhë. Seher Çakir, u lind në 

Stamboll e cila tani jeton në Vjenë. Ka mbaruar 

Akademinë Pedagogjike. Është fituese e bursës 

shtetërore të Austrisë. Deri tani ka të botuara krijime në 

gjermanisht dhe turqisht. Shkrimtarja nga Polonia 

Marzanna Danek, lexoi poezi nga përmbledhja e fundit 

„Das Paradis“ (Parajsa). Deri tani ka të botuar vepra në 

shumë shtete të botës, është fituese e disa çmimeve 

ndërkombëtare për poezi, ese, tregime. Krijuesja nga 

Sudani. Ishraga Mustafa-Hamid, e cila jeton në Vjenë, 

lexoi poezi nga përmbledhja e saj  „Trotzdem singe ich“ 
(“Mëgjithatë unë këndoj“). Është fituese e disa çmimeve 

dhe mbështetjeve për studime nga Ministria Federale e 

Mësimit, Artit e Kulturës në Austri. Krijimet e saj janë 

pjesë e disa antologjive në Austri dhe më gjerë. Besim 

Xhelili u lind në Tetovë, i cili tani jeton në Vjenë. 

Kryesisht merret me poezi e tani së fundi edhe me 

prozë. Është anëtar i P.E.N Clubit në Austri. Ka të 

botuara disa përmbledhje me poezi. Ai lexoi fragmente 

nga romani i tij i fundit “1803”. 

 

„„Letërsia dhe muzika e frymëzojnë njëra tjetrën”, këtë e 
plotësuan dy instrumente me harqe: violonçeli dhe 

violina, luajtur nga Anna Isabel Chan Flores dhe Rachel 

Olrey. Ato vijnë nga Meksiko dhe ndërkohë janë bërë 

përcjellëse besnike të mbrëmjeve tona letrare”.  

 

Lidhja e Shkrimtarëve dhe Krijuesve Shqiptarë 

“Aleksandër Moisiu” është shembulli i shkëlqyer i 

prezantimit të krijimtarisë letrare në gjuhën shqipe, 

krahas atyre të kombeve tjera. Leximet letrare në shumë 

qytete të Austrisë, Hungarisë, Gjermanisë janë në 

shërbim të shkëmbimit ndërkulturor.  

 

 

 

mailto:mag_mehmeti@hotmail.com
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Blic Info nga Austria 

 

26 mars 2017: Kardinali i Vjenës Dr. Christopf Schönnborn viziton Misionin Katolik Shqiptar në Austri 
Në një atmosferë festive, me pjesëmarrjen e qindra besimtarëve të krishterë shqiptarë, 

austriakë, kroatë, filipinas, indianë, etj, në kishën e Misionit Katolik Shqiptar në Vjenë u 

mbajt një meshë festive me rastin e bashkimit të tre famullive të distriktit të 15-të Vjenës, e 

cila nga tani e tutje do të quhet famullia „„Hildegard Burjan”.  Në këtë meshë morën pjesë 

edhe kryetari i Shoqërisë së Miqësisë Austriako-Kosovare Lukas Mandel dhe këshilltari 

komunal në Bashkinë e Vjenës Peko Baxant. Pjesën liturgjike në gjuhën shqipe e udhëhoqi 

Don Nikson Shabani. Në këtë kuadër, një grup i të rejave dhe të rinjve shqiptarë i dhuruan 

Kardinalit Dr. Kristof Schönnborn një portret të së Shenjtës Nënë Tereza, të cilën ai e pranoi 

me emocione të veçanta, duke e mbajtur lartë figurën e kësaj shenjtëreshe, për të cilën tha se 

ka respekt të jashtëzakonëshm. Përndryshe Misioni Katolik Shqiptar në Austri është duke u 

përgaditur që vitin e ardhshëm të festoj 25-vjetorin e themelimit të tij. Është ky vendi ku për 

një çerek shekulli besimtarët luten në gjuhën shqipe, duke bërë kështu që komuniteti katolik 

shqiptar të jetë grupi më i madh në këtë famulli dhe i cili përgjatë viteve të fundit është rritur 

dhe vazhdon të rritet në numër.   

 

 

 

27 mars 2017: “Mushkonja” u shfaq në Vjenë 
Në Vjenë u dha premiera e shfaqjes “Die Mücke‟‟ (Mushkonja) në regji të Safet Muratit. 

“Die Mücke‟‟ është një monodramë e adaptuar për skenë me tekste të dy autorëve shqiptarë, 

Xhevdet Bajraj dhe Arben Idrizi. Për shkak të regresionit politik e shoqëror, personazhi 

kryesor i kësaj drame ndodhet në një situatë specifike ku koha dhe hapësira bëhen pothuajse 

irelevante për të. Përmes shfaqjes gdhendet një karakter i qëndrueshëm me të cilin mund të 

identifikohen pothuajse të gjithë ata të cilët në një mënyrë ose tjetër janë viktima të 

represionit politik, të strukturave dhe aparatit shtetëror, qoftë edhe atij demokratik. Ky 

produksion është mbështetur nga Mobil-Theater “Flascherei‟‟ që drejtohet nga regjisorja dhe 

aktivistja politike austriake Eva Brenner. Shfaqja me skenografi të Xhet Krasniqit u luajt me 

mjaft sukses nga aktori Labinot Morina. Më pas u zhvillua një diskutim me publikun, i cili 

kishte mbushur sallën ku u dha premiera e saj, e i cili kryesisht përbëhej nga studentet dhe 

studentët shqiptarë në Vjenë. Diskutimi u moderua nga Eva Brenner dhe Alban Beqiraj dhe 

zgjoi interesim të madh tek publiku, i cili duket se ka qenë i etur për shfaqje të tilla, e të cilat 

i mungojnë mërgatës sonë në Austri.  

 

 

 

29 prill 2017: Lexim letrar në LalishTheater 
Në kuadër të aktiviteteve vjetore,  Lidhjes së Shkrimtarëve dhe Krijuesve Shqiptarë 

“Aleksandër Moisiu” në Austri mbajti lexim letrar në LalishTheater. Ishte ky aktivitet ku 

morën pjesë edhe krijues të kombeve tjera të cilët lexuan krijimet e tyre të reja të 

përkthyera në gjermanisht. Shkrimtari SerafettinYildiz, i lindur në Turqi, lexoi poezi nga 

botimet e tij të fundit në gjermanisht. Ka të batuara disa vepra në disa gjuhë dhe në 

gjermanisht. Ka lexuar në disa shtete të Evropës. Është anëtar i P.E.N –Club në Austri. 

Hazir Mehmeti lexoi pjesë nga përmbledhja e tregimeve     Der Zertrümmerung der Zeit 

(Kohëthyerja). Krijuesja në gjuhën rumune RamonaTarka lexoj pjesë në gjermanisht nga 

krijimtaria e saj. Ishte hera e parë që bashkëpunon me Lidhjen e Shkrimtarëve Shqiptarë. 

Anton Marku lexoi poezi nga krijimtaria e tij e fundit të botuara në antologjinë e krijuesve 

me origjinë migruese në Austri. Është anëtar i P.E.N-Clubit në Austri. Ka të botuara disa 

vepra me poezi në shqip dhe në gjermanisht. Poeti Gjin Morina, lexoi një poezi. Poezi nga 

miku i njohur i shqiptarëve PeterPaulWiplinger u lexuan, pasi ai për shkaqe shëndetësore 

nuk ishte i pranishëm. (H. Mehmeti) 

 

 

 

8 maj 2017: Ambasada e Republikës së Kosovës në Austri merr pjesë në ceremoninë e përkujtimit të viktimave 

të kampit të përqendrimit në Mathausen 
Stafi i Ambasadës së Republikës së Kosovës në Austri në krye me ambasadorin Ukelli, 

mori pjesë në ceremoninë e përvitshme në nderim të viktimave nga nazizmi dhe çlirimit të 

kampit më të madh të përqendrimit në Austri Mathausen. Në ceremoninë vjetore në nderim 

të viktimave në Mathausen morën pjesë rreth 7000 persona, përfshire edhe Presidentin 

austriak Alexander Van der Bellen, Kabinetin qeveritar në krye me Kancelarin Christian 

Kern dhe një numër i madh i misioneve diplomatike të akredituara në Austri.Pas 

parakalimit solemn të delegacioneve shtetërore të ftuara, delegacioni i Ambasadës së 

Republikës së Kosovës vendosi kurora lulesh në kompleksin qendror dhe tek përmendoret 

e vendeve tjera, duke përkujtuar me respekt dhe çmuar lartë veprën dhe vuajtjet e njerëzve 

që humbën jetën kundër nacional-socializmit. Kampi i përqendrimit Mathausen paraqet 

kampin më të madh të përqendrimit në territorin austriak gjatë Luftës së Dytë Botërore, 

përkatësisht nga viti 1938 deri më 1945. Në këtë kamp famëkeq të përqendrimit gjetën 

vdekjen një numër i madh i njerëzve nga mbarë Evropa, rreth 100.000 njerëz, në mesin e 

tyre edhe shumë shqiptarë, kryesisht robër të luftës dhe kundërshtarë të regjimit nazist.  
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Vështrime
 

Shkruan: Nikë Gashaj, Podgoricë/Mali i Zi (malesia@t-com.me) 
Autori është politikolog, kryeredaktor i revistës për kulturë, shkencë e çështje shoqërore “Malësia”dhe këshilltar i Avokatit  

të Popullit në Mal të Zi. 

 
 

 

 

 

 

Pavarësia e Malit të Zi dhe shqiptarët 
(pjesa e parë) 

 

Me 21 maj 2017. janë njëmbëdhjetë vjetë të mbajtjes së 

referendumit në Mal të Zi dhe fitores së pavarësisë së 

shtetit, të cilës shqiptarët i dhanë një kontribut të 

rendësishëm duke votuar masovikisht pro pavarësisë 

dhe sovranitetit të shtetit të Malit të Zi. 

 

Natyrisht, se shqiptarët, por dhe qytetarët të kombëve 

tjera të cilët në referendum votuan për pavarësinë e 

Malit të Zi, nuk votuan për çfarë do shteti, por për një 

shtet demokratik dhe ligjor. Shqiptarët e konsideruen se 
me pavarësinë e Malit të Zi, krijohen supozime më të 

volitshme për realizimin e të drejtave të tyre individuale 

dhe kolektive.   

 

Njëmbëdhjetëvjetori i pavarësisë të Malit të Zi është 

rasti i rekapitulimit të politikës ndaj shqiptarëve, d.m.th. 

valorizimi i sendërtimit të drejtave të tyre, por dhe 

ideimi normativ, institucional dhe praktikë mbi 

avansimin e politikës ndaj shqiptarëve si popull pakicë 

dhe specifikë për shkaqe të gjuhës, kulturës dhe 

prejardhjes së të tyre të veçantë, duke pasur parasysh se 

kjo është një kategori dinamike. 
 

Me kushtetutën e Malit të Zi me 2007 (neni 97 ) janë 

rregulluar të drejtat e veçanta të pakicave. Mali i Zi e ka 

dhe ligjin për të drejtat dhe liritë e pakicave, si dhe ligjin 

për ndalimin e diskriminimit etj. Më tutje Mali i Zi i ka 

formuar dhe disa institucione, sikurse janë: Ministria për 

mbrojtjen e të drejtave të njeriut dhe të pakicave, Fondi 

për pakica, Qendra për ruajtjen dhe kultivimin e  

kulturave të pakicave, këshillat nacional të pakicave, pra 

dhe këshilli kombëtar  i shqiptarëve në Mal të Zi. 

Natyrisht, se tërë kjo është e nevojshme, por jo dhe 
kusht i mjaftueshëm i sendërtimit konsekuent të të 

drejtave të shqiptarëve në Mal të Zi, në njëmëndësinë 

konkrete, në fakticitet. Meqënëse, problemi akoma 

ekziston në zbatimin e normave kushtetuese e ligjore në 

praktikë, në dallimin evident në mes të  normave dhe 

njëmendësis objektive. Problemi qendron në shkallën e  

zhvillimit të vetëdijes qytetare, të vullnetit të vërtetë 

politik dhe jo vetëm deklarativ, si dhe të kulturës 

juridike e politike për mbrojtjen e të drejtave të njeriut 

dhe të drejtave të pakicave, sikurse janë shqiptarët në 

Mal të Zi. Prandaj, në atë sferë jemi akoma në një 

gjendje deficitare. 
 

 

 

Ligji për pakica i rëndomtë dhe jo kushtetues 
Ligji për të drejtat dhe liritë e pakicave është i rëndomtë 

dhe jo ligj kushtetues, sikurse është për shembull ligji 

kushtetues për pakicat kombëtare të Kroacisë. Është e 

njohur se Ligji kushtetues ka një fuqi juridike më të 

madhe se ligjet tjera të cilat nuk mund të jenë në 

kundërshtim me të. Ligji kushtetues për pakica u 

siguron atyre një sigurim më të madh juridik sesa ligji i 

rëndomtë. Në anën tjetër, ligji i rendomtë i tanishëm për 

të drejtat dhe liritë e pakicave vuan nga një numer i 
konsiderueshëm i dobësive, të metave dhe mangësive. 

Mungesa kryesore e ligjit të tanishëm për të drejtat dhe 

liritë e pakicave qëndron në faktin se ai nuk përmban 

dispozita ndëshkimore për moszbatimin e ligjit. Njohjet 

teorike dhe empirike tregojnë se nuk është me rëndësi 

vetëm me i pas ligjet, por më me rëndësi është që ligjet 

të jenë të mira dhe cilësore. 

 

Perfaqësimi i shqiptarëve në institucionet e sistemit 

politik nuk kënaq. Këtë e dëshmon dhe fakti se 

shqiptarët në strukturën e popullatës së Malit të Zi bëjnë 

pjesë rreth 5%, kurse sipas punësimit në  sektorin 
publik, vetëm 1,32%. Po theksojmë se në vazhdimësi 

është i pranishëm problemi i mos përfaqësimit adekuat 

të shqiptarëve në gjykata, prokurori, në ministri (për 

shembull: Ministria e kulturës), në organe të 

vetëqeverisjes lokale, të shërbimeve publike dhe të 

institucioneve të tjera shtetërore me rëndësi vitale për 

sendertimin e të drejtave të shqiptarëve në Mal të Zi. 

 

Në mënyrë drastike janë zvogëluar burimet 

sociokulturore dhe kapacitetet arsimore e intelektuale të 

pakicës shqiptare. Bashkësitë nacionale shqiptare në 
shumë vende janë fragmentuar, migrimi ka ndikuar 

negativisht në parametrat e bashkësisë etnike, është 

zvogëluar numri i territoreve kompakte. Numri i atyre 

që e kanë braktisur vendin e vet dhe janë shpërngulur në 

botën e jashtme, ndonëse nuk dihet saktësisht, është 

shumë i madh. Konsiderohet se çdo i treti shqiptarë i 

Malit të Zi ka emigruar në botën e jashtme.  

 

Krahasimi ndërmjet dy regjistrimeve të popullësisë të 

viteve 2003 dhe 2011, shënon ramje të popullësisë 

shqiptare në Mal të Zi , nga 31163 (5. 03%)  në 30439 

(4. 91%). 
 

Gjithashtu, të dhënat statistikore tregojnë,  kryesisht një 

ramje të popullsisë  shqiptare dhe nëpër komuna ku 

mailto:malesia@t-com.me
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jetojnë shqiptarët në Mal të Zi, si për shembull: në Tivar 

nga 3046( 7.61%), të vitit 2003. në 2515( 5.98) në vitin 

2011; në Plavë nga 2719(19.70%)  të vitit 2003. në 

2475( 18,88%) në vitin 2011; në Ulqin nga 

14638(72.14) të vitit 2003. në  14076( 70.66%) në vitin 

2011;  Podgoricë në vitin 2003, ka pasur 9296 ili 5.50%  

shqiptarë, kurse në vitin 2011, shqiptarë ka pasur 9538 

ose 5.13%. Në komunën e Rozhajes ka një rritje të 

vogël të shqiptarëve nga 1008, ose 4.44% të vitit 2003. 
në 1158, ose 5.04% në vitin 2011. 

 

Në Mal të Zi, s‟ka asnjë institucion kulturo - shkencor , 

që do të merrej me hulumtimet e historisë, të zhvillimit 

edukativo arsimor , kulturor dhe shoqëror të shqiptarëve 

në Mal të Zi. S‟ka gjurmime të duhura dhe cilësore në 

lëmën e sociologjisë, të etnografisë, të arkeologjisë, të 

arkivistikës dhe të monumenteve kulturore-artistike; 

shteti nuk e finanson asnjë revistë shkencore në gjuhën 

shqipe në tërësi. 

 

Në shkollat fillore dhe të mesme, në paralelet me mësim 
në gjuhën shqipe, historia kombëtare shqiptare, si dhe 

krijimtaria artistike dhe kulturore shqiptare mësohen në 

masë të pamjaftueshme. Mund të vërehen se edhe ato 

njësi mësimore simbolike, ku bëhet fjalë për historinë 

kombëtare shqiptare, e që janë të shkruara nga autorët 

joshqiptarë, kryesisht vuajnë nga interpretimi selektiv, 

joobjektiv dhe jo profesional.  

 

Interesat e komunitetit shqiptar po ashtu janë artikuluar 

dhe përfaqësuar në mënyrë jopërkatëse në organet e 

pushtetit shtetëror. Nuk ekzistojnë rregullat e veçanta 
me rastin e marrjeve të vendimeve në Parlamentin e 

Malit të Zi, si dhe në kuvendet komunale, kur në  rend 

të ditës janë çështje me rëndësi për pakicën shqiptare. 

Rregulla të cilat do të pengojnë mbivotimin apo 

majorizimin e përfaqësuesëve shqiptarë në marrjen e 

vendimeve me rëndësi substanciale dhe jetike për 

shqiptarët në Mal të Zi. Prandaj, përfaqësimi me ndonjë 

person në  punën e kuvendeve, nuk paraqet kurrfarë 

garancie se interesat e pakicës shqiptare do të merren 

parasysh dhe se do të realizohen. 

                                                   
Me vendosjen e sistemit shumëpartiak në Mal të Zi pas 

vitit 1990, një pjesë e shqiptarëve janë angazhuar në 

parti qytetare. Ndërsa në anën tjetër sikurse dihet janë 

formuar dhe disa parti nacionale shqiptare. Sot ekziston 

një koalicion i partive shqiptare parlamentar, vetëm me 

një deputet shqiptar. Ndersa, partitë shqiptare më parë 

kanë pasur më shumë deputetë.  Deputetë shqiptarë ka 

pasur dhe ka dhe nga Partitë qytetare. Mirëpo, mund të 

konstatohet se ata nuk merren me çështje të shqiptarëve 

në Mal të Zi, ndër të tjerat dhe për arsye se ata janë të 

kufizuar  me programet dhe kërkesat e partive të cilave 

u përkasin. 

 

Në anën tjetër me keqardhje mund të konstatohet se as 
partitë nacionale deri me tani, edhe krahas disa 

përpjekjeve të tyre, nuk kanë arrijtur t‟i artikulojnë dhe 

të sendërtojnë në mënyrë adekuate interesat e 

komunitetit shqiptar në Mal të Zi. Andaj, elektorati i 

qytetarëve shqiptarë në Mal të Zi  është  i pakënaqur me 

përfaqësuesit politikë shqiptarë. Mund të vrehet se 

partive shqiptare në Mal të Zi u mungon profesionalizmi 

politikë  dhe përgjegjësia politike. Ato shpesh gjënden 

në një kacafytje dhe grindje të ndërsjelltë.                                       

                                  

Partitë nacionale – institucion demokratik                                          
Partitë nacionale në teorinë politike paraqesin një 
institucion demokratk në ndërmjetsimin, artikulimin dhe 

realizimin e interesave kombëtare, çka është me rëndësi. 

Mirëpo, parashtrohet pyetja e mënyrës së veprimit të 

tyre. Sa e kryejnë ato misionin e vet kombëtar; a 

veprojnë ato gjithmonë për realizimin e interesave të 

popullit të cilin duhen ta përfaqësojnë, dhe nëse i 

realizojnë, në çfarë mase atë e bëjnë, apo vetëm 

vetëgënjejnë se atë e kryejnë, ndërsa në të vërtetë i 

realizojnë interesat  e tyre  vetjake.  

 

Partitë e shumta nacionale kanë koncepte të ndryshme 
politike mbi interesat kombëtare, atëherë është e qartë 

se në rastin më të mirë, vetëm një koncept  duhej të jetë 

i vërtetë. Me fjalë të tjera vijmë deri te një problem, deri 

te problemi i tjetërsimit të marrëdhënieve institucionale 

të tyre, nga ato forca shoqërore, të cilat e përbëjnë 

substancën e tyre, d.m. th. në këtë rast elektorati 

shqiptar në Mal të Zi. Në të vërtetë, duhet të thuhet se 

tendencat e pranisë autokratike dhe oligarkike të partive 

nacionale nuk janë diçka si cilësi e veçantë në raport me 

partitë tjera politike qytetare në Mal të Zi. Mirëpo, 

gjendja e partive tjera  nuk e justifikon metodën dhe 
përmbajtjen e punës joadekuate të partive nacionale 

shqiptare, nëse pretendojnë për t‟i përfaqësuar interesat 

kombëtare shqiptare në Mal të Zi.   

 

(vijon)   
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Shkruan: Mr. Ndue Ukaj, Prishtinë/Kosovë (ndue.ukaj@gmail.com) 
Ndue Ukaj, shkrimtar, kritik i letërsisë dhe publicist, u lindi në vitin 1977 në Stubëll të Epërme të Vitisë.. Ka kryer 

studimet për letërsi dhe gjuhë shqipe në fakultetin e filologjisë në Universitetin e Prishtinës, ku ka ndjekur edhe 

studimet e magjistraturës. Një kohë, ka jetuar në Suedi, ku ka ndjekur kurse të gjuhës dhe kulturës suedeze. Ka qenë 

anëtar i disa redaksive letrare dhe gjithashtu anëtar i disa manifestimeve kulturore. Po ashtu ka qenë editor i revistës 

për art, kulturë e shoqëri “Identiteti” që është botuar në Prishtinë.  Është i përfshirë në disa antologji të poezisë shqipe, 

brenda dhe jashtë vendit. Poezitë dhe tekstet e tij janë përkthyer në anglisht, rumanisht, spanjisht, italisht dhe suedisht 

dhe është prezantuar nëpër shumë revista ndërkombëtare. Është autor librash me poezi dhe studime letrare. Ndërsa 

libri “Godo nuk vjen‟‟, u laureua me çmimin kombëtar “Azem Shkreli” për librin më te mirë të botuar me poezi 

në vitin 2010 në Kosovë. Ndërkaq në Festivalin Ndërkombëtar të Poezisë, “Ditët e Naimit”, u laureua me çmimin për 

poezinë më të mirë. 

 

Krenarë dhe qaramanë 

  

“Më sa njoh unë legjendën, zjarrin nuk na kanë dhuruar, 

por e ka rrëmbyer Prometheu”, shkruan Erich Maria 

Remarque te romani “Një natë në Lisbonë”. Me këtë 

pohim, shkrimtari e thërret njeriun e arsyeshëm, që të 
mos pres të mirat nga asnjë forcë e jashtme, por t‟i 

kërkojë ato me ngulmë vetë dhe pa konsensuse. Mbi të 

gjitha, të sakrifikojë, ashtu siç thotë legjenda. 

 

Pa dyshim, njerëzimi gjithmonë ka nevojë për një 

promethe. Për një rrëmbyes të zjarrit.  Për një pishtar 

drite, që sheh matanë errësirës. Për një udhërrëfyes. 

 

Edhe ne kemi nevojë për një prometheu, që na ngroh me 

zjarrin e shpresës dhe dashurisë, ne këto vite sfidash e 

klithmash, kur qenia shqiptare përjeton degdisje. Në 
kohën kur asaj i janë vërsulë gjithfarë karagjozësh dhe 

ushqejnë me marrëzi.  

 

Është e ditur që koha nuk ndalet të na pret ne, derisa t‟i 

hapim bebëzat e syve dhe të kuptojmë realitetin. 

Përgjatë historisë, ne, shqiptarët, kemi pasë një raport të 

çuditshëm me kohën, një raport përmbysës. Pikërisht 

për këtë arsye, është folë për zgjimin e vonuar të 

shqiptarëve. Një zgjim që na kushtoi shumë, dhe pas të 

cilit, ende mbetëm të përgjumur. 

 

As sot nuk na bëhet vonë për asgjë. Prandaj edhe 
shprehja “ u kënaqem se po bëjmë sefa”, është një nga 

marritë tona. Po, një nga marritë, për çka duhet të 

turpërohemi. 

 

Siç ka dëftuar historia jonë, ajo e vjetra dhe reja, ne nga 

gabimet dhe pësimet, nuk mësojmë, por prej njërit 

pësimi e gabim, përplasemi në tjetrin. 

 

Kulturën e punës së përbashkët s‟e durojmë, ndaj na 

pëlqen të rrahim gjoks për gjithçka. Vetëkënaqemi. 

Jetojmë me idenë për ta ledhatuar sedrën tonë, dhe 
kukurisim se po bëjmë diçka, ndërkohë që frutet e asaj 

që thuhet se po bëhet janë minimale. 

 

Shoqëria e organizuar ushqehet gjithmonë nga një 

aspiratë e lart, nga një aspiratë për gjëra të fisme, për 

lartësim, dhe jo për kotësia. Sepse njeriu, është i krijuar 

për të sfiduar të keqen dhe për ta mposhtë atë. A po e 

bëjmë ne këtë? Jo. Ne, duhet ta pranojmë një fakt: nuk 

jemi të zotët të bëjmë politikë. Andaj, sa ma parë që e 

pranojmë këtë fakt, aq më shpejt dalim nga kjo gjendje 

vendnumëruese, dhe mund ta kuptojmë ka është rruga 

për të dalë nga kjo amulli, nga kultura e improvizimeve 

dhe imazhologjisë. 

 

Po ashtu, ne, sa ma parë duhet ta pranojmë, se nuk kemi 
ide politike. Nuk jemi kreativ, ndaj edhe vërtitemi nëpër 

rrethet vicioze të përgojimeve politike. Në këtë paaftësi 

është katandisë e tërë shoqëria. Pa përjashtim. Të majtë 

e të djathtë, kritikë dhe oportunistë të pushtetit. 

Intelektualë dhe gjysmëintelektualë. Po, në këtë kurth 

është qëmoti edhe media, dhe ata që u pëlqen të 

vetëquhen shoqëri civile. Ndaj, duhet gjithmonë të vjen 

dikush dhe të na tregojë ku e kemi vendin. Po, duhet të 

vjen dikush dhe të na tregojë sesi të çohemi, kur 

rrëzohemi përtokë, dhe si të ecim, kur jemi në këmbë. 

Po, sepse për vite të tëra e kemi promovuar angarinë, 
injorancën, dhe kemi krijuar terren për gjithfarë 

bashibozukësh. Kemi sajuar autoritete të rreme. Në këtë 

mënyrë, filozofia e përgojimeve dhe e thashethemeve, 

është bërë normë sjellje. Sa më shumë di të përgojosh, 

aq më shumë ke terren publik. 

 

Kur e sheh si ec botën e përparuar dhe e krahason me 

këtë kënetishtën tonë, atëherë përnjëmend e sheh sa 

krenarë dhe të mjerë që jemi. Po, krenarë, sepse i 

duartrokasim marrisë. Të mjerë, sepse besojmë në 

marri. 

 
Ndërkohë që bota merret me gjithësi, shpikje nga më të 

ndryshimet teknologjike, ne ecim me hapa të breshkës 

kah e nesërmja. Duket sikur jetojmë përgjithmonë në 

një mjegull. Në një gjendje apatie. Dhe me çka 

mburremi: se po bëjmë ujë, autobusë, se kemi arritë të 

mposhtim një kundërshtar, se e kemi gjetë X në këtë 

aferë, se Y është preh e atij ose këtij shërbimi. Kjo 

gjuhë publike, ka krijuar veç huti, habi, dhimbje, tmerr, 

mosbesim dhe stagnim të përgjithshëm. 

 

Po ta analizosh jetën tonë, e cila, nuk udhë hiqet nga 
asnjë parim politik a kulturor, atëherë sheh se kategoria 

e krenarëve, rritet për çdo ditë e ma shumë. Dhe bashkë 

me ta, rritet edhe kategoria e ayre që vajtojnë, 

qaramanëve. Në këto ditë zagushie, shqiptarët kudo 

duhet të ruhen nga ata që e ndërrojnë identitetin e tyre, 

sa herë ndërrojnë stinët. Për ta ka një thënie të bukur 

dhe domethënës, shkrimtari Erich Maria Remarque: 

“Kur është i tredhur, njeriu s‟i takon më asnjë kombi. Ai 

bëhet kozmopolit.” 

 

Prandaj, mjaft ma. Nuk ka edhe krenarë edhe qaramanë. 
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Shkruan: Dr.  Ledian Droboniku, Tiranë/Shqipëri   
U lind në Berat. Studimet e larta  i mbaroi në Sapienza të  Italisë. Është Docent i së drejtës kushtetuese, Avokat në Itali 

dhe Shqipëri. Është bashkëthemelues dhe Drejtor Ekzekutiv i Lëvizjes shqipON në Shqipëri (www.levizjashqipon.org)  

 

 

 

 
 

 

 

 

Republika Private! 

 
Titulli nuk është provokativ, por pasqyrim i asaj çfarë po ndodh në debatin publik shqiptar. Arsyetimi me anë të 

paradokseve është i imponuar nga rendi simbolik artificial, mbi të cilin ngrihet kasta e tranzicionit. Ky rend simbolik 

është ngritur mbi përmbysjen e koncepteve autentike dhe ka për qëllim paralizën e të të menduarit. Qytetarët që 

mendojnë me kokën e tyre, përbëjnë problem për çdo regjim. 

 

 

Padronët e Republikës dhe medias, bëhen edhe padronë 

të kuptimit të fjalëve. Ata e dinë që fjalët janë gurë. 
Fjalët janë armë. Pa ato, nuk ka qytetarë por skllevër 

vullnetarë. Prandaj, beteja në radhë të parë është 

semantike, duke iu rikthyer fjalëve kuptimin luftarak që 

mobilizon energji për ndryshim.  
 

Kasta është e alarmuar për pakënaqësinë sociale. Ajo 

nuk mund ta fshehë dot apo ta ndrydhë atë, si nën 

regjimin komunist. Ajo çfarë mund të bëjë dhe ka bërë 

këto 27 vite, është udhëheqja e kësaj pakënaqësie në 

drejtime të padëmshme, duke e deformuar, relativizuar 

dhe neutralizuar.  
 

Shteti, Republika, demokracia, ekonomia, media, 

akademia nuk janë thjesht të korruptuara, por të kapura 

sepse nuk i shërbejnë më publikut por një grushti 

njerëzish. Por kasta flet për korrupsion sikur problemi të 

ishte sporadik dhe jo sistemik. Në këto kushte, njerëzit 

induktohen të mendojnë, që zgjidhja mund të vijë edhe 

nga brenda sistemit, me anë të partive, me anë të votës 

apo vetingut magjik.  

 

Iluzion! 

 
Si mund të presësh që ndryshimin do e sjellë ky 1% që 

mbahet pikërisht mbi privilegjet ndaj 99% të mjerë, të 

përçarë si skllevër vullnetarë? Ky nuk është më 

diskutim juridik, por faktik ngritur mbi raporte force. 

Kasta ka gjithçka dhe populli asgjë. 
 

Në Republikën private, vendimet e rëndësishme për 

jetët e miliona shqiptarëve nuk vendosen nga populli, 

madje as në institucione, por në restorantet dhe hotelet e 

pushtetarëve. Populli televiziv asiston nga larg sikur kjo 

të ishte diçka normale, si natyrore, si spektatorë të një 
show dhe jo sikur bëhet fjalë për jetët e tyre.  
 

Padronët dhe shërbëtorët e tyre në media dhe katedra, 

kanë mbjellë tashmë idetë e mbrapshta se Republika, 

Shteti, Politika janë çështje të një “elite” dhe populli 

duhet të rrijë larg, sepse ai nuk kupton. Ai mund veç të 

shikojë, të brohorasë, të duartrokasë, por jo të vendosë.  

Por Kushtetuta, Republika, Shteti, politika ngrihen mbi 

idenë e konfigurimit dhe përkujdesjes së interesit 
publik. Llogjikisht dhe historikisht garanti më i mirë për 

publikun është vetë publiku. Prandaj dhe populli luftoi 

dhe fitoi demokracinë si pushtet i të gjithëve dhe askujt.  

 
Sot ky pushtet i përket vetëm një pakice si në diktaturë 

por me një ndryshim, sot e quajnë “demokraci”. Politika 

nuk është ende ai aktivitet ku të gjithë kontribuojnë në 
mënyrë të barabartë në përcaktimin e fateve të 

komunitetit. Ajo është pronë e të privilegjuarëve që 

kanë akses ekonomik, financiar, mediatik apo partiak. 

Dhe kështu të privilegjuarit “merren me politikë” duke 

rritur akoma më shumë privilegjet në dëm të të mjerëve 

“që veç flasin për politikë”. 

 

Njësoj si në nomeklaturë, pushtetarët emërojnë njëri 

tjetrin për të sunduar me rotacion. Gjithashtu rituali i 

votës vijon ende si në diktaturë, por ajo prap nuk 

shërben për të ndryshuar gjërat. Populli kërkon një gjë 
dhe kasta bën të kundërtën e asaj që premton. Si mund 

të ketë kontratë sociale, nëse vullneti deformohet, 

besimi vidhet dhe përgjegjësit nuk ndëshkohen. Një 

kontratë e tillë nuk krijon dot as paqe sociale dhe as 

begati të përgjithshme, por shpërdorim të energjive dhe 

degradim të vlerave. 

 

Çfarë duhet të bëjmë atëherë? Duhet të braktisim fjalën 

demokraci, apo të luftojmë për realizimin e vërtetë të 

saj?  

 

Demokracia – thotë Dewey – është edukim, është 
emancipim i vazhdueshëm, ajo nuk ndodh vetvetiu në 

gjendje instiktive. Pra duhet një kulturë demokratike. 

Dembelizmi mendor dhe kultura baritore, na bëjnë të 

mendojmë në formë piramidale, tek ardhja e një bariu të 

mirë që do të na shpëtojë. Dhe kështu të gjithë kërkojnë 

“bariun e mirë”, pa kuptuar se shpëtimi i vërtetë, është 

të heqim dorë nga të qenurit dele dhe dele-gimi i 

pushtetit. Kjo do të thotë trasferim i pushtetit të vërtetë 

nga partitë dhe lobet drejt atij 99%shi të vjedhur, të 

mashtruar e të poshtëruar.  

 
Pushteti nuk është abstrakt, ai ushtrohet me anë të 

http://www.levizjashqipon.org/
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institucioneve. Prandaj dhe betejat nuk duhen bërë për 

emra dhe sigla por për marrjen e institucioneve. Sa më 

shumë institucione formohen dhe kontrollohen direkt 

nga populli aq më shumë forcohet pushteti i tij dhe aq 

më shumë gërryhet pushteti i oligarkëve, partive, lobeve 

dhe ambasadorëve.  

 

Republika për të qenë vërtet besnike e kuptimit të saj (e 

mirë publike) duhet të jetë demokratike, pra të ngrihet 

dhe kontrollohet nga demosi, nga populli. Ajo çfarë 
kemi sot është një Republikë private, ku interesi publik 

zëvendësohet me interesin e një grupi pranë pushtetit, 

ku nuk ekziston ndarje e pushtetit dhe llogaridhënia por 

përqendrimi i të gjitha tagrave në një dorë të vetme, ku 

hyrja nuk është e lirë për të gjithë bashkëkomunitarët, 

por për besnikët e oborrit që sjellin dhurata. 

 

Për çfarë duhet një Republikë e tillë, që prodhon 

privilegje për 1% dhe skamje për 99%? 

 

Kasta e tranzicionit na trampoloi pas në kohën e 
feudalizmit, jo vetëm politikisht dhe ekonomikisht por 

dhe në degradimin e kulturës, edukimit dhe arsimit. 

Injoranca dhe përçarja e të mjerëve nuk është pasojë, 

por kusht për përjetësimin e këtij regjimi barbar. 

 

Sigurisht kjo ndërtesë duhet rrëzuar nëse duam 

emancipimin e shqiptarëve dhe ngritjen e kombit. Ajo 

duhet shkulur nga rrënjët. Mbi themelet e saj nuk mund 

të ndërtojmë dot asgjë të re dhe afatgjatë. 

 

Por nëse është e lehtë të kuptosh nevojën për rënien e 
saj, këtë gjë nuk mund ta themi dot sesi duhet ndërtuar 

Republika e Re. Shkatërrimi kryhet dhe nga turrmat 

histerike, kurse ndërtimi i një Republike Demokratike, 

bëhet vetëm nga populli i bashkuar rreth një projekti 

racional. Por ky popull nuk lejohet që të formohet, ai 

përçahet dhe ndërsehet kundër njëri tjetrit pas flamurëve 

të çifligarëve.  
 

Pa komponentin popull, nuk mund të kemi dot një 

projekt autentik. Në mungesë të një projekti të tillë, do 

serviret një fallso nga kasta dhe qarku i saj mediatik.  

 
Këtij Jo-Projekti, i ngjan propozimi i opozitës për 

Republikë të re psh. Nga një anë pranohet një përqasje 

olistike por jo sistemike. Pra pranohet që problemi 

zgjidhet në mënyrë të përgjithshme, por nuk pranohet që 

të ndryshohet sistemi. Duhet përsëri që vendimet ti 

marrë partia me miqtë dhe besnikët e saj, që për më 

shumë janë po të njëjtët. 

 

Ndryshimi i Republikës minimalisht do të thotë 

zëvendësim i gjithë klasës politike si ndodhi me 

Republikën e dytë italiane, falë ndërhyrjes së 
magjistraturës. Por as kjo nuk do mjaftonte pa ndryshim 

të qendrave të pushtetit, pa përforcim të mekanizmave 

garantues dhe demokratizim të institucioneve. 

Korrupsioni kapilar që kishte shoqëruar mrekullinë 

ekonomike italiane, jo vetëm që nuk do zhdukej me 

ardhjen e Berluskonit dhe partive të reja, por do të 

trasformohej në kancer kundër interesave të Republikës 

së re. Lobet dhe hienat ndërkombëtare do privatizonin 

dhe deindustralizonin ekonominë italiane, duke rritur 

papunësinë, ulur shërbimet publike dhe rritur borxhin 

publik. Pra italianët duhet të hidhnin ujin e pisët dhe të 

mbanin fëmijën (fitoret ekonomike) por fatkeqësisht 

bënë të kundërtën, flakën fëmijët dhe mbajtën ujin e 

pisët. Sot në vendin fqinj, diskutohet se kush janë 

tradhëtarët e kombit dhe sa e rëndësishme ishte 

demokratizimi i vendit, rritja e fuqisë vendimmarrëse 

qytetare si mekanizmi i vetëm për të ruajtur imunitetin e 

Republikës ndaj vemjeve të jashtme dhe të brendshme. 
Modelet elitiste priren gjithmonë të zëvendësojnë 

interesin publik me atë korporativ, pavarsisht përrallave 

neoliberale të konkurrencës së elitave shumpeteriane. 

 

Model tjetër mund të ishte ai francez i formimit të 

Republikës së pestë, prej gjeneralit De Gaulle, në një 

moment të vështirë të Francës, e ndrydhur mes presionit 

amerikan dhe atij sovjetik. De Gaulle kuptoi që 

insitucionet aktuale nuk mund ta luanin dot atë rol dhe 

me anë të reputacionit ushtarak modifikoi asetin e 

Republikës, Kushtetutën politike dhe ekonomike, me 
anë të një referendumi popullor. Dhe Franca rifitoi rolin 

e saj në arenën evropiane dhe ndërkombëtare. 

 

Në rastin shqiptar asnjë prej këtyre faktorëve nuk është 

në gjendje tu japë shqiptarëve një Republikë të Re. 

Shqipëria nuk ka një magjistraturë me legjitimitet 

popullor si ishte magjistratura italiane, e cila kishte 

luftuar dhëmbë për dhëmbë me mafian. Magjistratura 

shqiptare është pjesë e kastës dhe më me pak reputacion 

tek shqiptarët duke tregtuar drejtësinë, njerëzve me 

pushtet politik, ekonomik, mediatik etj.  
 

Nuk kemi as edhe një ushtri të aftë për të shpëtuar 

vendin. Kasta u kujdes të çmontonte ushtrinë, arsenalin 

e saj, por mbi të gjitha elitën ushtarake duke krijuar 

karikatura që i qahen ambasadorëve dhe vjedhin 

ushtarët. Ndoshta kjo ushtri për çlirimin e vendit mund 

të krijohet në diasporë, por fragmentizimi aktual i saj, e 

bën atë ende të parrezikshme për sundimin e kastës 

shqiptare. 
 

Këtë rol sigurisht nuk mund ta luajnë partitë shqiptare, 

të reja apo ato të vjetra. Formimi dhe rritja e një partie 
autentike nuk do lejohet kurrë nga kasta, e cila 

kontrollon institucionet, financën, median dhe krimin. 

Në vend të tyre krijohen kërpusha të vegjël që duan veç 

të rriten duke i pirë gjakun këtij populli. Kjo është dhe 

arsyeja se përse të gjitha partitë propozojnë vetëm 

modele elitiste, ku populli dele-gon pushtetin dhe ato 

“punojnë për të”. 

 

Nëse do të kishim sindikata, këtë rol të ndryshimeve 

mund ta luanin ato në emër të miliona të papunëve dhe 

punëtorëve skllevër. Por sindakatat, mediat dhe shkollat 
do ishin të parat që do binin nën pushtetin e kastës sepse 

mund të shndrroheshin në qendra të përqendrimit të 

pakënaqësisë dhe mobilizimit të masave. 

 

Fatkeqësisht këtë Republikë demokratike të re nuk 

mund ta bëjë dot as populli, sepse nuk e di dhe prandaj 

as nuk e dëshiron. Shqiptarëve i kanë instaluar prej 

dekadash në tru, mekanizmin baritor-elitist, ku skllevërit 
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nuk duan të çlirohen por duan të bëhen padronë, ku nuk 

duan të vendosin vetë fatet e tyre por thjesht tua 

delegojnë një bariu të mirë, liderrit apo partisë së 

zemrës. Edukimi demokratik jo vetëm që nuk përhapet 

por ai anatemohet nëpër katedra apo studio televizive, 

dhe në fund skllevërit binden se nuk ka model tjetër. 

 

Shqipëria është ndër vendet e rralla, që nuk u prek nga 

iluminizi evropian. Për pasojë nuk u përpunua idea e 

“qytetarit” si i vetmi entitet me të drejta origjinale mbi 
të cilin themelohet Republika Demokratike. Nëse të 

mjerët nuk e duan këtë gjë, aq më pak e duan 

intelektualët dhe shërbëtorët e pushtetit që gëlojnë pas 

tij. Në vend të qytetarit (në kuptimin iluminist dhe jo 

antinomisë me fshatarin) u përjetësua koncepti i 

“nënshtetasit” që ofron bindje. Kjo është edhe arsyeja se 

përse pseudo-shkencarët shqiptarë elaborojnë vetëm një 

lloj shteti autoritar duke vlerësuar madje dhe diktatorët 

si Hoxha apo Zogun. Shqiptarët e mjerë, mbyllin sytë 

dhe mbajnë mend vetëm një lloj shteti dhe kujtojnë se ai 

është i vetmi. Nga ana tjetër kasta është e lumtur që tu 
ofrojë atë tip shteti, duke rritur represionin, kontrollin 

mbi jetët e njerëzve. Nuk duhet habitur pse qeveria e 

ripjelljes mburret se “po bën shtet”.  
 

Shteti dhe Republika ngrihet e fortë vetëm nëse 

qytetarët e saj janë të fortë, të begatë, nëse në ndërtimin 

e saj marrin pjesë si qytetarë të lirë dhe të barabartë. Pra 

një Republikë Demokratike, që formohet e kontrollohet 

nga vetë qytetarët dhe jo partia, lobet, korporatat apo 

ambasadorët.  

 
Sigurisht këto faktorë nuk janë por mund të prodhohen 

në një horizont demokratik. Ata që vuajnë janë shumica 

dërrmuese edhe pse jo të ndërgjegjshëm për mënyrën 

sesi ndryshohet sistemi.  
 
Ky ndërgjegjësim duhet nisur nga forcat prodhuese, nga 

99% e biznesit prodhues shqiptar që mbijeton nën 

kushtet e një oligarkie politike dhe monopolesh 

ekonomike. Ky model neoliberal imponuar nga kasta 

dhe lobet, na ka kthyer në një koloni importi ku ata që 

përfitojnë janë vetëm 1% që përqendrojnë kapitalin 

gjithmonë e në më pak duar. Borgjezia e vogël duhet të 

kuptojë që ky model nuk arnohet por vetëm rrëzohet 

nëse duan të prosperojnë në kushtet e rritjes së 
punësimit, rrogave dhe kërkesës agregate të brendshme 

për shitjen e produkteve të tyre.  

 

Ndryshe nga ajo çfarë trumbetojnë klerikët e 

neoliberizmit, këtë gjë nuk e bën vetë tregu. Tregu është 

një e mirë publike dhe duhet ti shërbejë të gjithëve. 

Nëse ai zaptohet nga disa oligarkë, e vetmja rrugë 

shpëtimi është rregullimi i tij me anë të politikave 

publike. Por këto të fundit për të qenë publike, nuk 

mund tu lihen në dorë “elitave” por publikut të gjerë që 

ka interes që të zhvillohet një ekonomi e lirë dhe e 

ndershme, ku triumfon talenti, puna dhe sakrifica.  

 
Pra Demokracia, do të nisë nga demokratizimi i 

ekonomisë, si ajo fushë që kuptohet dhe mobilizon më 

lehtë forcat progresiste në vend. Fundi i një ekonomie 

koloni importi, dhe krijimi i një ekonomie kombëtare, i 

një borgjezie prodhimi që vlerëson asetet e vendit dhe 

krijon punë dinjitoze për miliona shqiptarë. Kjo është 

dhe arsyeja se përse faktori ndërkombëtar (FMN, 

SHBA, BE, etj) nuk e mbështet këtë model zhvillimi 

kombëtar, sepse preferojnë atë bazuar në një globalizim 

të kontrolluar nga kapitali i madh. Por ky model është 

dekadent dhe shpejt kursi do ndryshojë, duke çliruar 
zhvillimet e vendeve prej dikaturës monetare dhe 

borxheve skllavëruese. Shqipëria është ende një vend 

sovran dhe nëse do kishim një elitë patriotike kjo 

ekonomi kombëtare tashmë do të ishte realitet. Por 

pilotimi i qeverive dhe pushtetarëve komodë në këto 

vende, është karakteristikë pikërisht e këtij globalizmi 

neokolonial. Propaganda sistemike nga ana tjetër qep e 

shqep opinionin publik, pa lejuar kurrë formimin e 

ideve të qenësishme për zhvillimin e vendit.  

 

Ky regjim mbahet me forcën e fjalëve, përmbysjen e 
koncepteve. Pa fjalët dhe konceptet autentike, askush 

nuk mund të formojë dot ide për të cilat mund të 

bashkohet dhe ti realizojë më të ngjashmit e tij. 
 

Prandaj, dhe beteja jonë si shqiptarë duhet të fillojë tek 

rimarrja e simboleve për të ndërgjegjësuar një popull të 

tërë për problemet dhe zgjidhjen e tyre në mënyrë 

demokratike. Bashkë me ndërgjegjësimin e biznesit të 

vogël, mund të bashkoheshin më tej, studentë dhe 

intelektualë, që nuk janë kompromentuar ende me këtë 

sistem radioaktiv dhe dëshirojnë një Shqipëri 

Demokratike, ku vendosin qytetarët shqiptarë, si 
qytetarë të lirë! 
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Shkruan: Seremb Gjergji, Prishtinë/Kosovë, njohës i çështjeve ekonomike dhe të sigurisë 

 

 

 

 

 

 
 

 

Hoyt B. Yee: Kryeministri të ketë më shumë guxim! 
 
Hoyt Yee kërkon nga Kryeministri i ardhshëm të jetë më i 
guximshëm se paraardhësit e tij. Ai ka një mesazh të qartë: 

“Për të gjithë Rajonin e Ballkanit, SHBA-ja do të vazhdoi 
të ju përkrahë dhe të qëndroi me JU në të gjitha politikat që 

ju zgjidhni për rrugën që qon drejt Perëndimit. Pra, ka 

ardhë koha që Liderët e Kosovës të zgjedhin vetëm rrugën 
Perendimore – nuk ka rrugë tjetër për ta zhvilluar dhe 

avancuar Kosovën.  

Hoyt B. Yee dhe Seremb Gjergji 

 

Ndihmës Sekretari i Shtetit Amerikan, Hoyt Yee është i 
shqetësuar me elitën e Kosovës. Madje e ka të pamundur ta 

besoi se si liderët e shkelin qytetarin e vet, për interesa të 
ngushta. Biseda me të ishte reflektim i vlerave 

Perëndimore në të cilat duhet të ndërtohet rruga e Kosovës. 
Mbi të cilat jamë ndërtuar vet. “Shpresoj qe Kryeministri i 

ardhshëm i Kosovës të ketë me shume guxim se 
paraardhësit e tij,  që ta aprovoi Demarkacionin ndërmjet 

Kosovës dhe Malit te Zi dhe të arrihet Liberalizimin e 
Vizave për popullin e Kosovës”. Yee ishte këmbëngulës se 

shumica e problemeve, dështimeve dhe zhgënjimeve në 
Ballkan vijnë nga Rusia. Sipas tij Rusia po bënë përpjekjet 

aktive për ta izoluar Kosovën. “Rusia ka vepruar me 
makinerinë e saj për ta lëshuar poshtë dhe minuar rritjet e 

fuqisë se NATO-s në Ballkan por edhe në Bashkimin 
Evropian. Synimi i Rusisë është ta lë Ballkanin mbrapa dhe 

mos ta zë vendin që i përket në familjen evropiane. Rusia 
me veprimet e saj duke tentuar atentat në Qeverinë e Malit 

të Zi; duke tentuar ta prish Marrëveshjen e Dejtonit në 
Bosnje dhe Hercegovinë, e deri tek përpjekjet aktive për ta 

izoluar Kosovën. Ata përdorin çdo mekanizëm për te 
hedhur poshtë aktivitetet e drejta dhe të mira të liderëve 

perëndimor. E bëjnë me lajme të rrejshme, aktivitete 

mediale e deri tek sulmet në internet. Anëtarësimi i Malit të 
Zi në NATO është një shembull i mire i përkushtimit tonë 

miqësor, por edhe një dritë për vendet tjera që dëshirojnë të 
anëtarësohen". 

 

Reflektimi i problemeve të grumbulluara në Kosovë dhe 
reflektimi i drejtë i qytetarëve për ta ndertuar këtë vend 

ishte pjesa më e rëndësishme e bisedës. Rekomandimi im 
ishte që Kosova, brenda 3 vjetëve duhet të jetë anëtare e 

NATO-s ose influenca Ruse do të rritet shumë më shumë – 
madje thellë edhe në institucionet tona. Për shërim do të 

marr shumë kohë. Ai citoi Presidentin Rusvellt i cili ka 
thënë “më mire është me qenë lider në ARENË, se sa të 

jesh kritikues i madh nga jashtë. Në fjalimin e Yee në 
Forumin e 7-të të Sigurisë 2BS (To Be Secure) në Budva të 

Malit të Zi, ishte shumë i qartë mbi rrolin e Amerikës në 
ndihmesën e vendeve të Ballkanit. Por edhe përkushtimi 

serioz i të gjitha vendeve të Evropës Juglindore drejt 
Amerikës. “Sfidat e sigurisë në Ballkan po evulojnë, ashtu 

duhet të evulojnë edhe reagimet tona. Shtetet e Bashkuara 
do t‟i ndihmojnë Aleatët dhe Partnerët e tyre në Ballkan në 

situatat e nevojshme, por edhe atëherë ku janë të pa-
përgjegjshëm me veprimet e tyre. Për të gjithë rajonin, 

SHBA-ja do të vazhdoj të JU përkrahë dhe të qëndroj me 
JU në të gjitha politikat që JU zgjidhni për rrugën që qon 

drejt Perëndimit.    
 

Qeveritë si të Malit të Zi duhet të luftojnë korrupsionin 
zhvillojnë ekonominë, por edhe parandalojnë influencën 

ruse dhe influencat tjera; veçmas Qeveria e Serbisë, e 
Bosnjës, e Shqipërisë, e Kosovës dhe Maqedonisë, të cilat 

bien nën nivelin më të ulet Global për korrupsion të 
Transparency Internacional. Vendimi i Bosnjës për ta 

avancuar ushtrinë dhe për ta ofruar me NATO-n, është 

inkurajues. Anëtarët e Por, Parlamentet në gjithë rajonin 
duhet të mbrojnë të mirën e qytetareve te tyre. Pas dhunës 

në Parlament, të gjithë thirren; si Parlamentarët ashtu edhe 
Populli, thirri për paqe, për ta mundësuar tranzicionin e 

pushtetit në Maqedoni. Në nëntorin e kaluar Maqedonia, 
Kosova dhe Shqipëria koordinuan punën për të parandaluar 

një sulm terrorist në lojën në mes të Shqipërisë dhe Izraelit 
që do të luhej në Shkodër. U arrestuan 25 të dyshuar në të 

tri shtetet. Kjo ngrit faktin e nevojës së bashkëpunimit 
rajonal dhe për këtë arsye SHBA-ja do ta rris përkrahjen e 

rajonit në luftimin e terrorizmit dhe ekstremizmit të 
dhunshëm. Këta janë kërcenim për sigurinë ndërkombëtare 

dhe vlerat tona njerëzore”. Yee përfundoi fjalimin me 
fjalët: “Ashtu sikur i kemi qëndruar Malit të Zi mbrapa në 

rrugën drejtë NATO-s, ashtu do të vazhdojmë të përkrahim 
Ballkanin, Amerikën dhe Aleancën e NATO-s në Evropë 

dhe Globalisht. Siç ka thënë Zv. Presidenti Mike Pence: 
NATO ofron siguri për kontinentin Amerikan në veçanti 

dhe për të gjithë Globin në përgjithësi”.   
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dhe të Mesme te Ulët dhe profesoreshë në qendrën social-edukative DON BOSKO në Prishtinë. 

 

 

 

 

 

E drejta e votimit dhe keqpërdorimi i kësaj të drejte 

 
E drejta e votimit, përkatësisht e 

drejta për të zgjedhur dhe për t‟u 
zgjedhur është një nga të drejtat 

themelore të njeriut, e garantuar 

me Kushtetutën e Republikës së 

Kosovës si dhe me aktet juridike 

ndërkombëtare më të rëndësishme 

si: Deklarata e Përgjithshme e 

OKB-së për të Drejtat e Njeriut, 

Konventa Ndërkombëtare për të 

Drejtat Civile dhe Politike, 

ligjeve dhe rregullave zgjedhore 

si dhe akteve tjera relevante , të 
cilat rregullojnë të gjithë procesin 

zgjedhor. 

 

Që të kemi zgjedhje të drejta dhe 

të ligjshme, përveç zbatimit të 

ligjeve ekzistuese, ato duhet të 

zhvillohen sipas standardeve 

ndërkombetare, ku duhet të 

plotësohen disa kritere dhe 

parime themelore, 

ndërkombëtarisht të njohura. Pra, 
votimi duhet të jetë universal, i 

barabartë, i lirë, i fshehtë dhe i 

drejtpërdrejtë. Të gjitha këto 

parime së bashku përbëjnë 

trashëgiminë zgjedhore 

europiane, ku thelbi i kësaj 

trashëgimie zgjedhore europiane 

përbëhet para së gjithash nga 

norma ndërkombëtare. 

 

Në kontekst historik veprat 

penale kundër të drejtave të 
votimit kanë shënuar  përmasa  

tejet të dhimbshme. Pas gjithë 

asaj që kemi pësuar individualisht 

dhe kolektivisht të gjithë qytetarët 

më të drejt votimi, do të duhej të 

na gëzonte fakti madhështor që ne 

kemi arritur ta përjetojmë 

momentin për të votuar për 

institucionet e vendit tonë dhe për 

të preferuarit tanë pa imponim të 

dhunës së okupimit të huaj etatist 
si më parë, nën pushtimet e 

kaluara.  

 

Qytetrarët tanë kanë aspiruar kohë të gjatë që të shprehin vullnetin e tyre të lirë 

në procesin zgjedhor dhe me vullnetin e tyre të zgjedhin përfaqësuesit legjitim 
në institucionet lokale dhe qendrore. Rrjedhimisht çdo rast i keqpërdorimit të 

votës së qytetarëve ndikon në humbjen e besimit të tyre në proceset zgjedhore 

dhe humbjen e besimit në organet e drejtësisë.  

 

Cenimi i të drejtës për të kandiduar dhe për të votuar në bazë të vullnetit të 

individit me të drejtë vote, shfaqet në çdo shoqëri ku ekziston trandja e 

sistemit të vlerave, kryesisht pas ndryshimeve nga sisteme totalitare në 

sistemet shumëpartiake, ku në këtë periudhë të ndryshimit mungon 

emancipimi demokratik. Veprat penale kundë të drejtave të votimit shkaktojnë 

pasoja të shumta. Ato dëmtojnë imazhin e shtetit në planin ndërkombëtar, 

dëmtojnë mënyrën e funksionimit të shtetit  si dhe zhvillimin ekonomik të 
vendit. Disa nga masat preventive, të cilat ndikojnë në rënien e veprave penale 

kundër të drejtave të votimit janë: ngritja e nivelit arsimor, ku mendohet se 

arsimimi është një mjet i fuqishëm në pengimin e kriminalitetit dhe se 

përsonat e arsimuar me vështirësi mund të bien në ndikime negative, ndërsa si 

masa të tjera preventive konsiderohen edhe niveli kulturor i popullësisë së një 

vendi, rritja e mirëqenjës apo përmirësimi i gjendjës sociale, niveli i zhvillimit 

ekonomik, forcimi i demokracisë dhe funksionimi i shtetit ligjor.   

 

Vërehet qartë se në Kosovë  ka nevojë për funksionim më efikas të 

institucioneve të shtetit dhe të organeve kompetente për luftimin e krimeve 

zgjedhore ku ashpërsimi i politikave ndëshkimore për veprat penale kundër të 
drejtave të votimit do të ndikonte në zvogëlimin e tyre deri në zhdukje të 

tërësishme. Nëse nuk kemi nje bashkpunim të mirfilltë në mes të organeve për 

zbatimin e ligjit zgjedhor, organeve të zbatimit të ligjit për sigurinë publike  

dhe organeve për zbatimin e sanksioneve penale për shkelësit e rregulloreve të 

zgjedhjeve, të cilët manipulojnë me vullnetet e votuesve, atëherë veprat penale 

kundër të drejtave të votimit janë lehtë të pranishme. 

 

Duke mos funksionuar ligji në pjesën e sanksioneve penale, procesi zgjedhor 

është një formalitet ku dhunohet vullneti i lirë i votuesit dhe  përligjen 

stërkeqëjet në legjislativin e vendit prej nga krijohet një surrogat i ekzekutivit. 

Pastaj, si i tillë, sistemi jonë legjislativ dhe ekzekutiv asnjëherë nuk do të jetë 

në nivel të detyrave dhe përgjegjësive të tyre. Në këtë rast krimet e zgjedhjeve 
të pandëshkuara gjatë zgjedhjeve të kaluara vetëm do të stimulonin përsona të 

tjerë që të përfshiheshin në manipulimin e votave gjatë zgjedhjeve të radhës. 

 

Të gjitha deformimet dhe papërgjegjësitë e institucioneve të udhëhequra nga 

njerëzit e zgjedhur, zanafilla e vendimeve të padinjitetshme, veprimeve të 

papërgjegjshme në çdo rol gjatë procesit zgjedhor, mungesa e aftësive për të 

menaxhuar situatat e për të udhëhequr institucionet është pikërisht në veprat 

penale kundër të drejtave të votimit. Sepse ata që i votojnë qytetarët dhe ata që 

i dëshirojnë qytetarët për t‟i përfaqësuar në institucionet drejtuese të pushtetit 

qendror e lokal, gjatë procesit të keqpërdorimit do të zëvendësohen me të 

përzgjedhurit e keqpërdorusve në procesin e votimit. Kjo gjendje e dëmton 
imazhin e shtetit tonë në perceptimet dhe në bashkëpunimin ndërkombëtar, 

prandaj, parandalimi dhe zhdukja e kësaj dukurie, duhet të jetë detyrë e jona 

parësore. 
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Shkruan: Anton Marku, M.E.S, MA, Vjenë/Austri (anton.marku1@gmail.com) 
Anton Marku u lind më 15 gusht 1971 në Gjakovë, ku kreu shkollën e lartë pedagogjike „„Bajram Curri” -dega gjuhë dhe 

letërsi shqipe. Fakultetin juridik e përfundoi në Universitetin e Prishtinës, ndërsa në Universitetin e Vjenës përfundoi 

studimet master në shkencat politike (studimet ballkanike dhe evropiane). Deri më tani ka botuar pesë libra me poezi. Disa 

nga krijimet e tij janë përkthyer edhe në gjuhën angleze, gjermane, rumune, kroate, arabe dhe ruse. Ai po ashtu është 

prezantuar edhe në revistën letrare „Zwischenwelt‟‟ („„Mes botërave‟‟, Vjenë, 2014) si dhe në disa antologji me poezi dhe 

tregime të shkrimtarëve me origjinë të huaj që jetojnë në Austri, si në vëllimin „Man fragt mich, ob ich bin„„ („„Pyetem nëse 

jam‟‟, 2009), „Stadtschattirungen‟‟ („„Dritëhijet e qytetit‟‟, 2015), ,,Liebe‟‟ („„Dashuria‟‟, 2017) dhe në disa antologji të 

krijuesve shqiptarë në mërgim. Anton Marku është anëtar i Lidhjes së Shkrimtarëve të Kosovës, i Lidhjes së Krijuesve 

Shqiptarë në Mërgatë, i PEN Klubit të Austrisë, i Shoqatës së Autorëve të Austrisë (IG), i Klubit letrar „„Gjon Nikollë 

Kazazi” të Gjakovës si dhe kryetar i Lidhjes së Shkrimtarëve dhe Krijuesve Shqiptarë në Austri „„Aleksandër Moisiu‟‟.  

 

 

Mësimi në gjuhën shqipe në Austri 

 
 

Hyrje 
Në njëzet vitet e fundit komuniteti shqiptar në Austri ka shënuar progres të 

dukshëm në procesin e integrimit të tij. Kjo vërehet sidomos në aspektin e 

pjesëmarrjes në jetën shoqërore dhe ekonomike. Për fat të keq, ende është 

prezent një stagnim në sferën e përfaqësimit politik. Por edhe këtu, sado që 

modeste, përpjekjet dhe rezultatet nuk kanë munguar. 

 

Në anën tjetër, duket se komuniteti ynë ende ballafaqohet me sfida nga më të 
ndryshme, pos atyre që kanë të bëjnë me faktorë të jashtëm, edhe me 

aspektin e organizimit brenda për brenda vet bashkësisë. Kjo dhe në 

mbështetjen e strukturave tashmë ekzistuese. Njëra prej tyre, ndër më të 

rëndësishmet, e themeluar fillimisht në vitin 1994 për t‟u riaktivizuar në vitin 

2010 (me emrin VALE) është edhe Lidhja e Mësuesve Shqiptarë në Austri 

„„Naim Frashëri‟‟. Për vite të tëra, në mungesë të një strategjie, qoftë ajo dhe 

afatshkurtër, mësimdhënëset dhe mësimdhënësit e mësimit plotësues në 

gjuhën shqipe në Austri janë lënë në mëshirën e vetorganizimit dhe dëshirës, 

pothuajse individuale, për këtë (mos)organizim. Në këtë mënyrë janë arritur 

efekte të kundërta nga ato që do të jenë pritur: vetëm disa vite pas 

funksionalizimit të tij si ofertë shtesë për mësimnxënie në gjuhën amtare, 
numri i vijuesve (nxënësve) të këtij lloji të edukimit ka pësuar dhe po pëson 

rënie të vazhdueshme. Me këtë edhe numri i mësimdhënësve po bie.  

 

Që paradoksi të jetë më i madh, dëshmon edhe fakti se shumica e prindërve 

shqiptarë, sidomos nga Kosova, si grupi më i madh i bashkëkombasve që 

jetojnë në Austri, i takon gjeneratës së viteve 1980-ta dhe të cilët në vitet e 

1990-ta ishin vet nxënës apo studentë, e të cilëve, nga ana e pushtetit 

represiv serb, ju ishte mohuar e drejta e shkollimit në gjuhën amtare. Tani, 

fatkeqësisht, janë pothuajse po këta prindër që, në rrethana krejtësisht tjera, u 

mohojnë këtë të drejtë themelore fëmijëve të tyre. Pas asnjë presion, as nga 

eksponentët e jashtëm, e as nga ata të brendshëm.  

 

I 

Të gjithë pajtohen se arsimi është komponenta më e rëndësishme e 

integrimit. Nga ana tjetër, për fat të keq, nga vetë të huajt, e edhe nga 

migrantët shqiptarë, shpesh mund të dëgjohet paragjykimi i padrejtë se në 

këtë vend „„nuk jemi të mirë se ardhur‟‟, se nuk po i „„na lejojnë ‟‟ që të 

integrohemi, se jemi vetëm „„numra që nuk kemi zë zë‟‟, se „„po dukemi por 

nuk po dëgjohemi‟‟, etj. 

 

Në mërgim zakonisht janë elitat ato që asimilohen të parat. Pastaj kjo u 

ndodh masave. Tek ne po ndodh e kundërta. Duke mos aritur që të gjejnë 

veten në shkallë të mjaftueshme, gjenerata jonë e re gjithnjë e më shpesh po i 
drejton vetes pyetjen e të gjitha pyetjeve: Kush jam unë? Në këtë ballafaqim 

identitetesh, në vend se ato (identitetet, Vër. ime) të plotësojnë njëra-tjetrën 

(shqiptar, austriak, evropian, besimtar-islam, i krishterë, ateist, 

nxënës/student/punëtor, etj), duket se ato po i bëjnë pengesë njëra-tjetrës, e 

herë pas here edhe konkurencë deri në oponencë.  

 

Si reflektim, ne nuk duhet fshehur 

dështimet tona. Por në të njëjtën 

kohë nuk duhet lejuar që ato të 

dominojnë të ardhmen tonë. Me 

pak më tepër përkushtim, është e 

mundur që në të njëjtën kohë të 

mbesim shqiptarë të devotshëm, të 

respektojmë ligjet dhe rregullat si 
qytetarë lojal të shtetit austriak dhe 

të dëshmohemi si evropianë të 

mirë.  

 

II 

Ruajtja dhe kultivimi i gjuhës 

shqipe në diasporë duhet të jetë 

interes strategjik kombëtar dhe 

shtetëror e jo vetëm i mërgatës dhe 

mësidhënësve. Kjo dhe për faktin 

se ajo është elementi më unifikues i 
kombit tonë të ndarë në disa besime 

fetare. 

 

Për të shtyrë përpara kultivimin e 

gjuhës shqipe në mërgatë, mision 

ky që të tjerët e lanë në duart tona, 

duhen bërë bashkë dëshirat dhe 

interesat e mërgatës sonë me 

vullnetin dhe gatishmërinë e shtetit 

mikpritës, në këtë rast atij austriak.  

 

Për të arritur deri tek zgjidhja duhet 
të nisemi jo nga përceptimet, por 

nga realiteti. E për të parë 

ndryshime pozitive duket se 

momentalisht në zinxhirin e 

zgjidhjes mungojnë disa hallka. 

Gabimet e së djeshmes mund të 

shndërrohen në përparësi të së 

sotmes, që si rezultat do të sillin 

ndryshme pozitive për të nesërmen. 

 

Kjo do të mund të arrihet jo duke i 
ndarë ata që mund të kenë më së 

shumti ndikim në këtë proces-

prindërit në „„kombëtar‟‟ dhe „„më 

pak kombëtar‟‟ por duke u 

angazhuar për t‟i bindur ata, duke 

punuar paralelisht në dy drejtime: 

mailto:anton.marku1@gmail.com
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me ata që tashmë kanë informacione të mjaftueshme por që mund të mos 

jenë plotësisht të kënaqur me programet dhe metodologjinë mësimore dhe 

me ata të cilët ende nuk kanë të dhëna të mjaftueshme për të shfrytëzuar këtë 

mundësi për fëmijët e tyre.  

 

III 

Lidhur me cilësinë e mësimit dhe performancën e mësuesve ka pasur dhe ka 

vërejte. Debati nuk është i ri. Ata që e bëjnë këtë nuk janë të shumtë në 

numër, por herë pas here janë më të zëshëm se pjesa tjetër e komunitetit. 

Ndonjë herë mbase dhe me të drejtë. Dobësitë dhe të metat aktuale do të 
mund të zvogëloheshin duke angazhuar studentë dhe/apo ekspertë të 

profileve të ndryshme, sidomos atyre të fushave të didaktikës, shkencave 

gjuhësore, artit, sociologjisë, psikologjisë, filozofisë, etj. Ata do të bënin 

monitorimin dhe vlerësimin e procesit mësimor në gjuhën shqipe, duke bërë 

edhe asistimin në orët mësimore, plotësimin e pyetësorëve dhe zhvillimin e 

anketave, intervista me prindër, nxënës dhe mësues dhe interpretimin e 

rezultateve të tyre, analizimin e tekteve mësimore dhe metodologjisë së 

punës, mbledhjen e të dhënave dhe statistikave (mosha, gjinia,  statusi social 

i nxënësve/prindërve, etj) duke bërë publike, një herë në vit, të gjeturat, 

konkluzionet dhe sugjerimet për ndërmarrjen e hapave drejt ndyshimeve 

eventuale.   
 

Për të rritur dukshmërinë në komunitet dhe ofruar projekte të reja, innovative 

dhe atraktive për nxënës dhe prindër, mund të thellohen edhe format e 

bashkëpunimit me subjektet tjera shqiptare në Austri, të cilat në rastin e 

Lidhjes së Shkrimtareve dhe Krijuesve Shqiptarë në Austri „„Aleksandër 

Moisiu‟‟ dhe Shoqatës së Mësuesve Shqiptarë në Austri „„Naim Frashëri‟‟ 

mund të përfshijnë: partneritet në aplikimin dhe zbatimin e projekteve të 

përbashkëta, dhurimi i librave (krijimi i një fondi të librave, të cilat do t‟ju 

dhurohen nxënësve të dalluar në konkurse poezie, kuize diture, etj.), 

promovimi i mësimit në gjuhën shqipe nëpër orët letrare (fjalime, shpërdarje 

të materialit informues, etj.), lexime nëpër orët mësimore në gjuhën shqipe, 
etj.  

 

Konkludim 

Roli i shoqatave shqiptare në Austri në kombinim me institucionet tona 

përfaqësuese si dhe në lidhje të ngushtë me vet komunitetin është dhe do të 

mbetet qenësor në promovimin e mësimit në gjuhën shqipe në këtë vend 

mik. Ato janë subjektet që posedojnë me një anëtarësi të madhe në numër me 

mundësi të mobilizimit të tyre në mbështetje të vizionit madhor: atij të 

ruajtjes së frymës kombëtare në mërgim.  

 
Lidhja e Mësuesve Shqiptarë në Austri „„Naim Frashëri‟‟ ka potencial dhe 

kapacitet që të jetë bartëse e arsimit shqip në Austri. Duke reflektuar në 

raport me lëshimet eventuale të deritanishme dhe duke zgjeruar gamën e 

aktiviteteve si dhe numrin dhe shumëllojshmërinë e partnerëve, qoftë 

institucionalë apo nga shoqëria civile, kjo Lidhje do të jetë në gjendje që t‟u 

përgjigjet sfidave të kohës. Për të përmbushur këtë mision nevojitet një 

transformim i tërësishëm, si në qasje ashtu dhe në përmbajtje dhe formë. Në 

këtë udhëtim, mësimdhënëset dhe 

mësimdhënësit nuk do duhej të jenë 

vetëm, por të përkrahur nga të 

gjitha entitetet dhe individët 

shqiptarë në Austri, në mënyrë që 

ata t‟ja dalin që me suksese të 

ballafaqohen me sfidat që kanë dhe 

mund të kenë para vetes për të 

mbajtur gjallë dashurinë për gjuhën 

amtare edhe larg atdheut. 
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Histori 

 

Shkruan: Prof.ass.dr. Dr. sc. Teuta Shala-PELI, Instituti i Historisë “Ali Hadri”-
Prishtinë/Kosovë (teuta_shala@hotmail.com ) 
Teuta Shala-Peli u lind me 03.03.1980, në Pejë (Qyshkë). Shkollën fillore dhe të mesme i kreu në vendlindje. Studimet 

në Fakultetin Filozofik-Dega e Historisë i mbaroj në Prishtinë në vitin 2003. Në të njëjtin fakultet ka vazhduar studimet 

pasuniversitare në lëmin e historisë së Mesjetës, të cilat i mbaroi me 14.04.2010. Me 25.09. 2014, mori gradën doktor i 

shkencave historike, Periudha e Mesjetës, në Qendrën  e  Studimeve Albanologjike - Institutin e Historisë në Tiranë, nën 

drejtimin e prof.dr.Pëllumb Xhufit. Prej vitit 2003 punon në Institutin e Historisë-Prishtinë. Aktualisht është 

Bashkëpunëtore shkencore për periudhën e Mesjetës.  

 

 

 

 

 

Prania e etnonimit Albanesis në Raguzë gjatë mesjetës, sipas burimve dokumentare 
(pjesa e parë) 

 

Duke u mbështetur në burimet dokumentare të hartuara 

në Raguzë gjatë shekujve XIV-XV, hasim të dhëna edhe 

për shqiptarët të cilët jetuan, vepruan apo ishin në 

kontakt me raguzasit qoftë për marrëdhënie tregtare apo 

edhe më gjerë. Nga të dhënat e shumta që ndeshim për 

shqiptarët po veçojmë ato që i referohen mënyrës se si 

ata identifikoheshin në burimet dokumentare të asaj 

kohe. Duke ju referuar këtij fakti kemi vënë re se 

shqiptarët që i ndeshim në Raguzë gjatë mesjetës, në një 
numër të konsiderueshëm të burimeve dokumentare, kur 

mungonin të dhënat për emrin e familjes (mbiemrin) 

apo vendin prej nga ata vinin, identifikoheshin si 

albanesi. Nuk janë të rralla rastet, kur në dokumente 

ndeshim termin Albanensis i cili në cilësinë e mbiemrit 

tregonte për përkatësin shqiptare të personit apo 

personave të caktuar që përmendeshin në ato 

dokumente. 

 

Rastet ku përmendet mbiemri Albanensis po e fillojmë 

me një dokument të vitit 1302 të hartuar më 5 janar në 
Raguzë, i cili ka të bëjë me dëshmitë e durrsakëve në 

dokumente të Raguzës, me ç‟rast përmendet Stefanus 

Albanese.1 Mbiemrin Albanensis e ndeshim edhe në 

dokumentet e mëposhtme të hartuara në Raguzë: më 5 

maj të vitit 1360 Tomasius Dominici Arbanensis merr 

nënshtetësinë raguzase2; në vitin 1372 Nicola 

Albanensis e ndeshim në një dokument të hartuar në 

Raguzë, i cili flet për keqtrajtimin e raguzasëve nga ana 

e Gjergj Balshës në shtëpinë e tij në Shkodër3; më 5 

tetor 1377 sipas një dokumenti i cili flet për banorët e 

Shqipërisë që kthehen në skllevër në Raguzë, përmendet 

                                                
1
 L.Tholloczy-C.Jericek- E.Sufflay, Acta et diplomata res Albaniae 

mediae aetatis illustrantia, vol. I,Vindobonae 1913-1918( ribotim në 

Prishtinë: Ekskluzive 2002), I/537: “ Die 5 (?) ianurii iuraverunt: 

“Stefanus Albanese , Marinus de Durachio, Micho de Çachono, 

Conradus de Ystriço”. (më tej: Acta  Alb.). 
2
 Acta Alb., II/150: “In minori consilio „Tomasius Dominici 

Arbanensis" factus est civis Ragusinus; qui iuravit esse fidelis 

Ragusinus et obbedire et facere omnes facciones reales et personales 

sicut quilibet alius Rag1usinus"; Irmgard Mahnken, “Beziehungen 

zwischen Ragusanern und Albanern während des Mittelalters”, 

Beiträge zur Südosteuropaforschung anlässlich desI. internationalen 

balkanologenkongresses in Sofia. München 1966, 384. ( Më tej: 

Mahnken, “Beziehungen”) 
3
 Acta Alb., II/297. 

Jançe Albanensi.4 Më 11 dhjetor 1388, në një dokument 

të hartuar në Raguzë, i cili flet se si banorët e Shqipërisë 

ua japin me qira punët e tyre raguzasëve, përmendet 

Maria vajza e  Menschumani (!) Albanensis.5 Ndërsa, në 

vitin 1402 përmendet Bozitik Albanensis nga Stanjo, i 

cili sillte një barkë kripë në Raguzë.6  

 

Po kështu, më 21 nëntor të të njëjtit vit, përmendet 

përsëri Bozitik Albanensis si padron i një barke e cila 
barte kripë prej Stanji në Raguzë (Un de ceux-ci est le 

“valet de Bositichus albanensis patron de la dite 

griparea”, lequel déclara que Bositichus albanensis ne 

se trouvait pas fans cette griparea).7 Në vitin 1403, 

Nikollë Albanensis i lëshohen me qira disa toka e 

vreshta që gjenden në rrethin e Raguzës, duke iu caktuar 

detyrimet përkatëse.8 Po në Raguzë, më 27 janar të vitit 

1408, prokuratorët e fretërve të provincës së Bosnjës, 

dëshmojnë se kanë marrë për një manastir të Kurcolës 

“tetëmbëdhjetë perperë të shpenzuar  në blerjen e grurit 

që Bostik Albanensis ka dërguar në Stanjo”.9 Krahas 
qytetarëve të rëndomtë, në burimet dokumentare me 

mbiemrin Albanensis i ndeshim edhe mjaftë klerikë të 

cilët vepronin në Raguzë. Një rast të tillë e ndeshim në 

një akt noterial të vitit 1400, sipas të cilit për vërtetësinë 

e një dokumenti dëshmojnë dy klerikë, njëri nga ta është 

dom Pjetër Albanensis, ish-sakrestan i Kishës së Shën 

Marisë së Madhe të Raguzës.10 Po ashtu, në vitin 1404, 

                                                
4
 Acta Alb., II/346: “Dobrussa filia Goyslavi de Albania" promittit 

stare annos 6 cum Jançe Albanensi" se obligante dare  victum et 

vestitum et tenere ipsam pro filia carnali et in fine termini ipsam 

maritare”. 
5
 Acta  Alb., II/434: “Maria filia Menschumani (!). Albanensis" locat 

se Çanino Sallimbene speciario ad anrios 4.” 
6
 Dokumente për historinë e Shqipërisë  të shek.XV, vëllimi I, 

përgatitur nga Injac Zamputi, Luan Malltezi, Tiranë 1987, dok. 238 

(më tej: Dokumente për historinë): “Est attesté, durant un procé, que“ 

Bositichus albanensis de Stagno. Conducebat vnam  barcham salis 

Ragusium”. 
7
 Dokumente për historinë, dok., 282.: “... Un de ceux-ci est le “valet 

de Bositichus albanensis patron de la dite griparea”, lequel déclara 

que Bositichus albanensis ne se trouvait pas fans cette griparea”. 
8
 Državni Arhiv u Dubrovniku, Diversa Notariae, XI/53v (më tej: 

DAD, Div. Not.) Dokumentet e cituara nga Arkivi Shtetëror i 

Raguzës, janë huazuar nga studiuesi  Gjon Berisha. 
9
 Arkivi i Institutit të Historisë-Tiranë, Dokumente për historinë e 

Shqipërisë, shek. XV (1406-1410), Dosja A. III./563, dok. 204,  (më 

tej:  AIH, A. III./563).  
10

 DAD, Testamentam Notariae, VIII/242v.  (më tej: DAD, Testam.). 

mailto:teuta_shala@hotmail.com
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në Raguzë flitet për dy klerikë shqiptarë, dom Gjon 

Albanensis dhe dom Nikollë Albanensis. Me këtë rast  

Zviku, tellalli i bashkisë, dëshmon se me urdhër epror 

ka sekuestruar pranë dom Gjon Albanensis dhe dom 

Nikollë Albanensis dhe Zvikut, një krevat të pajisur dhe 

ka dhënë urdhër të mos t‟ia japin askujt derisa të dalë e 

drejta në shesh.
11

   

 

Dokumente tjera të rëndësishme në të cilat e ndeshim 
mbiemrin Albanensis janë edhe testamentet e hartuara 

gjatë mesjetës në Raguzë. Në vijim po përmendim disa 

prej tyre: në testamentin e “Stepe de Silliuestro”, të vitit 

1337, ndër personat e tjerë që përmenden është edhe një 

“filius Nicole Albanesis”12; në vitin 1363 përmendet 

Dobre Neptis albanensis, gjatë ekzekutimit të një 

testamenti13; më 25 tetor 1400 në Raguzë, gjatë 

shpërndarjes së disa të hollave dhe plaçkave të lëna në 

testamentin e Stanislavës, përmendet dom Nikollë 

Albanensi, i cili së bashku me dom Theodorin nga Pulti 

dhe dom Pjetër Verdemirin, marrin nga 2 perperë e 2 

groshë, për 12 meshat e kënduara për Stanislavën dhe 
burrin e saj.14 Më 24 shtator 1401, përsëri në Raguzë, si 

dëshmitar i një testamenti përmendet dom Theodor 

Albanensis (Le testament de pribna vxor dobrouich a 

comme témoin aussi dompnus Theodorus Albanensis),15 

ndërsa, më 19 shkurt 1403 në Raguzë, përmendet dom 

Gjon Albanensis, kapelan i Kishës së Shën Vlashit, i cili 

dëshmon se kishte marr një shumë nga testamenti i 

zonjës Nuce për meshime.16 Po në këtë vit, më 10 

dhjetor në Raguzë, nga shpërndarja e testamentit të 

Zvjetkës, përmendet edhe dom Gjon Albanensis, i cili 

bën dëshmi se mori pesë perperë,17 për meshime.18 Më 
17 janar 1405, në testamentin e Ljubes të hartuar në 

Raguzë, përmendet tregtari Gen (Gjon) Albanensis, tek i 

cili ajo thotë se ka vënë peng një unazë argjendi të 

smaltuar për 7 groshë.19 Më 6 tetor 1406, në Raguzë, 

nga zbatimi i testamentit të Nikollës, djalit të Mikel de 

Bodazia, dëshmojnë se kanë marrë të holla priftërinjtë: 

“Nikola Albanensis..., Andrea Gjergji nga Tivari..., 

Marku nga Pulti.20 Ndërsa, më 9 gusht 1407 në Raguzë, 

Pribil Nigoceviq dëshmon në testament se ka disa 

pengje të marra nga Gjon Albanensis nga Tivari.21 

Kurse, më 12 maj 1408 në Raguzë, një prift shqiptar nga 
Propati dëshmon se ka marrë një sasi të hollash për 

shërbime fetare.22  

Gjithnjë duke ju referuar burimeve dokumentare të 

hartuara në Raguzë, krahas të dhënave që i përmendem 

                                                                          
Dokumente për historinë, dok., 79: “ ... sont temonis “dompnus Petrus 

albanensis olim sacristanus ecclesie Sancte Marie maioris Ragusij et 

dompnus Petrus de Antibaro”.  
11

 DAD, Diversa Cancellariae, XXXV/62. (më tej: DAD, Div.Canc.).  
12

 Mahnken,  “Beziehungen”, 384. 
13

 Ibid. 
14

 Dokumente për historinë, dok.,  dok. 75: “ ... Item  dixit dedisse 

Dompno Theodoro, de pollato, et Don Nicolao albanensi et domino 

Petro Verdemir...”.  
15

 Ibid., dok., 140.  
16

 DAD, Distributione  Testamentam, VI/120. (më tej: DAD, Dis. 

Test.).  
17

 DAD, Dis.Test, VI/160v.    
18

 Dokumente për historinë, dok., 403, shën.6. 
19

 DAD, Testam., IX/65v-66.  
20

 AIH, A.III./563, dok. 83. 
21

 DAD, Testam., IX/94v-95. 
22

 AIH, A. III./563, dok. 231.  

më lartë, të shumta janë edhe rastet të cilat ju referohen 

çështjeve që kanë të bëjë me aspekte të natyrës 

gjyqësore, si rrahje, ngatërresa të ndryshme, dëshmi për 

grindje etj., në të cilat mbiemri Albanensis tregon për 

përkatësinë shqiptare të personave të përfshirë në to. Të 

kësaj natyre janë shembujt në vijim. Më 15 maj 1401 në 

Raguzë, Nikollë Albanensis e padisin se ka marrë pjesë 

në një rrahje (Est accusé  Nichola albanensis por avoir 

pris part á une rixe)23, ndërsa, më 21 shkurt 1402, në 
një padi në Raguzë përmendet Johan (Gjon) Albanensis. 

Sipas padisë kuptojmë se hebreu Isak hedhë në gjyq 

rrobaqepësin Johan Albanensis, se është rrahur prej tij. 

Rrobaqepësi Johan Albanensis ankohet gjithashtu nga 

ana e vet kundër hebreut Isak i cili pa paguar, por me 

forcë deshi t‟i merrte një xhaketë që ai i kishte bërë këtij 

(Ixach Ebreus cite en justice Johannem albanensem 

sartorum, sodium magjistri Ricardo. Sartoris por s‟être 

fait malmener par lui. Johanes albanenses  artor).24 Më 

5 nëntor 1402 në Raguzë, Gjon Albanensis përmendet si 

dëshmitar në një proces për grindje (Jon albanassin 

figure comme témoin fans un procés de conflit).25 
Përsëri, më 30 dhjetor 1402, në Raguzë, Johan 

Albanensis, rrobaqepës, përmendet si dëshmitar i një 

padije që bën shërbyesja e një rrobaqepësi tjetër nga 

Franca (Johannes albanensis artor figure comme témoin 

d‟un plaid que fait la domestique d‟un tailleur de la 

France).26 Më 26 prill 1403, në Raguzë, Gjin 

Albanensis është ndër dëshmitarët e një çështjeje në 

Raguzë (Gin albanensem figure du nombre des témoins 

por une affaire à Raguzë ),27 më 13 tetor 1403 në 

Raguzë, Nikolla Albanensis  figuron si dëshmitar në një 

grindje (Nicholla albanensin figure comme temoins fans 
un plaid ).28 Më 8 nëntor 1403, në Raguzë, një durrsak 

akuzohet se ka marrë në anije Stefan Albanensis, i cili 

ishte arratisur nga porti i Prapatonës (un de ceux-ci était 

Stefanus Albanenssis).29 Më 11 dhjetor 1403, në 

Raguzë, Johan Albanensis padit në gjyq Bogiç kovaçin 

duke thënë se: “dje në mbrëmje, ndërsa po bëja rojën në 

dhjetëshen e natës, Bogiçi i thënë më goditi me një copë 

dru”, (Johannes albanenssi cite en justice Bogich 

fabrum dicens quod eri de sero dum essem ad 

custodiam pro decenia noctis dictus bogich cum una 

macia ligne percusit me).30 Në një gjyq për grindje, më 
28 prill 1405, në Raguzë, flitet edhe për Gjon 

Albanensis (Dans un plaid por conflit figure également 

un Gion albanensem de Vmbla).31 Përsëri në qershor të 

vitit 1405, në një gjyq për grindje si dëshmitarë ishte 

edhe Johani Albanensis dhe Andrea, vëllai i tij, (Dans 

un plaid por conflit, sont appelés comme témoins Jon 

albanensis perlaput et Andreas krater Jon albanensis 

perlaput).32 Më 20 shkurt 1406, në Raguzë, përmendet 

Nikola Albanensis kovaç në një grindje.33  

                                                
23

 Dokumente për historinë, dok., 107.  
24

 Ibid., dok., 191.  
25

 Ibid., dok., 272.  
26

 Ibid., dok., 291.  
27

 Ibid., dok., 325.  
28

 Ibid., dok., 382. 
29

 Ibid., dok., 396.   
30

 Ibid., dok., 405.  
31

 Ibid., dok., 514.  
32

 Ibid., dok., 529.  
33

 AIH, A. III./563, dok. 16. 
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 (vijon)

Shkruan: Gjon Keka, Graz/Austri, politolog dhe doktorant 
Gjon Keka ka lindur më 1981 në Kamenicë të Kosovës. Në vitin 2004 u diplomua për shkencat poltike (politolog), ndërsa në 

vitin 2006 përfundoi studimet në fushën e marrëdhënieve ndërkombëtare dhe diplomacisë, ku ka fituar gradën Magjistër me 

temën „„Kanalet direkte dhe indirekte të diplomacisë‟‟, në qendër të së cilës është pavarësia e Shqipërisë në 1912 e më pas. 

Në 2005-2006 është specializuar në fushën e diplomacisë dhe marrëdhënieve ndërkombëtare, pastaj në programin e teknikës 

së avancuar të negociatave 2009-2010, UP, IEBA, ADA. Që nga viti 2009 është anëtar i Institutit Shkencor „„Urania‟‟, i 

themeluar nga shkencëtarët Max Wilhelm Meyer dhe Werner von Siemens në vitin 1888. Ka punuar me projekte në Wus 

Austria 2005, me shoqatën „„Nënë Tereza‟‟, „„Pjetër Bogdani‟‟, etj. Përveç publikimeve të ndryshme në rrafshin shkencor, 

politik, teorik, praktik, analitik, si dhe atë publicistik, ka botuar edhe librin „„Kosova drejt pavarësisë dhe integrimit‟‟. 

Gjithashtu ka botuar edhe shumë artikuj në shtypin shqiptar, kryesisht për çështjet e politologjisë dhe marrëdhënieve 

ndërkombëtare.  

 

 

Lindja e Gjergj Kastriotit- lindja e epokës së dritës për arbnorët 
 

Të lind një njeri me virtyte të 

larta dhe urtësi e vizion në mesin 

e një kombi do të thotë për atë 

komb një bekim i madh.  
 

Lindja e një personaliteti 

mbikohor, e një shpëtimtari do të 

thotë lindja e një epoke të dritës 

dhe shpëtimit, e një epoke të 

lavdisë së madhe për kombin dhe 

historinë e tij.  

 

Edhe lindja e Gjergj Kastriotit më 

6 Maj 1405 do të thotë lindja e 

shpëtimtarit të kombit arbnor 
europian.  

 

Dita e lindjes së tij është një ditë 

e shënjtë kombëtare, një ditë e 

bekuar dhe një ditë kur ylli i 

lirisë, i mbrojtjes zbriti në mesin e 

arbnorëve në ditët më të vështira 

,më të domosdoshme të tij për ta 

drejtuar ,cliruar dhe udhëhequr 

më trimëri, urtësi e vizion shtetin 

e arbërit.  

 
Të gjithë shpresat jo vetëm të 

arbnorëve, por mund të thuhet 

edhe të tërë kontinentit europian 

ishin në Gjergj Kastriotin,sepse ai 

doli si dielli i mëngjesit, si ylli i 

ndritshëm natën, si meteori i 

madh i lashtësisë që i vërboj 

armqitë në njërën anë, ndërsa në 

anën tjetër i ndriçoj arbnorët dhe 

udhëhoqi me urtësi drejtë lirisë 

dhe të ardhmes.  
 

Ky personaliteti dhe lindja e tij 

këtë ditë përbën për kombin tonë 

ditën e madhe të tij, sepse po i 

lindte “Mesia arbnor” që do t'i 

vendoste gjëra në vendin e vet 

dhe do t'i tmerronte armqitë me 

trimërinë dhe strategjinë e tij të 

shpëtimit të kombit të tij, si dhe të 

mbrojtjes së civilizimit të përbashkët të familjes europiane. 

Statujë e heroit kombëtar Gjergj Kastrioti-Skënderbeu 

 

Lindja e tij në këtë ditë u pa që në fillim se do t'i tejkalonte paraardhësit e tij 

dhe emri i tij do t'i kalonte jo vetëm kufijt e gadishullit ilirik, por edhe të 

Europës e botës dhe do të bëhet simboli më i madh në historinë botërore dhe 

civilizimit të saj, për arsyen se si me urtësinë dhe trimërin e lidershipin e 

vendosi popullin e tij në rrugën e drejtë, dhe i dha botës shembullin e 

pavdekshme se si mbrohet qenja e tij kombëtare dhe ajo e tërë kontinentit dhe 

civilizimit të saj nga barbarët. 

 
Sidoqoftë sot, lindja e tij do të duhej të ishte ditë e madhe e kombit, një 

reflektim për popullin ,për lirinë të kaluarën e tij si dhe të ardhmen.  

 

Arsyeja e ekzistencës së kombit tonë nuk mund të mendohet pa Gjergj 

Kastriotin. Ai është themeli i përjetshëm kombëtar, ai është referenca kryesore 

për ta mësuar trimërinë, urtësinë, vizionin dhe hapin e madh se si duhet hedhur 

për ta shpëtuar kombin e tij nga kthetërat e pushtuesve.  

 

Prandaj sot, kombi ynë jo vetëm duhet ta mbaj këtë ditë të madhe brenda tij, 

por edhe të filloj të ecën në rrugën e tij në vizionin dhe gjurmët që ai la.  

 
Sot si asnjë herë më parë kombi ynë ka nevojë për një udhëheqës si Gjergj 

Kastrioti që do t'i vendoste gjërat në vendin e vetë dhe do ta rikthente kombin 

në vendin që e kishte në mesin e familjes sonë europiane. 

 

 



           Revista DIELLI DEMOKRISTIAN                                                                                                                                nr. 29: Vjenë, qershor 2017 

21 

 

Shkruan: Prof.ass.dr. Gjon Berisha, Instituti i Historisë “Ali Hadri” – Prishtinë/Kosovë 

(gj.n.berisha@gmail.com) 
Gjon Berisha u lind më 25 janar 1975 në Gjakovë (fsh..Brekoc). Shkollën fillore dhe të mesme i kreu në vendlindje. Gjatë 

viteve 1996-1999, studioi në Fakultetin Filozofik-Dega e Historisë, kur në vitin 2008 në po këtë Universitet mbaroi 

studimet posdiplomike për Histori Mesjetare. Në fund të vitit 2009 ka mbaruar studimet posdiplomike në Universitetin e 

Zarës (Kroaci). Në janar 2014, ka mbaruar studimet doktorate në Qendrën  e Studimeve Albanologjike në Tiranë, dhe ka 

mbrojtur gradën e doktorit të shkencave të historisë mesjetare, nën drejtimin e prof.dr.Pëllumb Xhufit. Nga qershori  2012 

punon në Institutin e Historisë “Ali Hadri” në Prishtinë, ku aktualisht është shef i Departamentit për Studime Mesjetare. Për  

dhjet vite ka punuar në Bibliotekën Kombëtare të Kosovës; në kolegje private si mësimdhënës i gjuhës latine dhe historisë. 

Është pjesëmarrës në disa simpoziume e konferenca kombëtare e ndërkombëtare. Ka botuar katër libra monografike dhe me 

dhjetëra studime nga fusha e mesjetës, kryesisht nga historia kishtare, të botuara në gjuhën shqipe, angleze dhe kroate.  

 

Skënderbeu dhe Papati-një aleancë e përjetshme 
(pjesa e pestë) 

 

Papa Pali II, duke njohur zotësinë dhe autoritetin e Skënderbeut, ai 

mundua që ta shfrytëzonte këtë autoritet dhe në dobi të përpjekjeve të 

tij për të vendosur një unitet në politikën e brendshme italiane përballë 

rrezikut turk. Megjithatë, mundësi e ndihmës së Papës për Skënderbeun 

ishte shumë e vogël, pikërisht për shkak të gjendjes jo të mirë të 
marrëdhënieve të shteteve italiane. Në konçistorin romak, i cili u 

mblodh më 7 janar 1467 flitej për një ndihmë prej 5000 dukatë, e cila 

nga ana e kardinalëve u cilësua si e pakët. Megjithëse, nga vizita në 

Itali, Skënderbeu nuk arriti të siguronte shumat e dëshiruara financiare 

(nga Napoli, Venediku dhe Selia e Shenjtë), në prag të kthimit në 

atdhe, ai kishte dalë mbanë me diplomacinë e tij që të luante rol 

konstruktiv në strategjinë e Papës për bashkim, të realizonte presionin e 

duhur mbi Venedikun, dhe mbi të gjitha krijoi një raport mirëkuptimi e 

bashkëpunimi mbi bazën e idealit kryqëzatë. Kështu pas Eugjenit IV, 

Nikollës V, Kaliksit III dhe Piut II, ky ishte i pesti papë që hyri në 

karrierën e ndërmarrjeve të përbashkëta evropiane të Gjegj Kastriotit.  
 

Në lidhje me gjendjen e Skënderbeut, përsëri kemi një raport të 

ambasadorëve Lorenzo da Pesaro e Agostino de Rossi drejtuar dukës së 

Milanit më 24 janar 1467, ku si edhe më lartë, me tonë keqdashëse, 

Skënderbeun e përshkruajnë si të dëshpëruar deri në masën sa që siç 

pohojnë ata, Skënderbeu kishte thëne: “më mirë të kishte luftuar kundër 

Kishës se sa kundër Turkut”.1 Ndonëse këto ishin fjalë mllefi dhe 

ironie, që si prijës autoritar mund t‟i përdorte në debate si formë 

presioni, ndaj të tjerëve, këto fjalë të shkëputura, në kontekst dhe për 

qëllime ideologjike të kohës, janë keqpërdorë edhe në historiografinë 

shqiptare.2 

 
Në fillim të prillit, Gjergj Kastrioti, gjatë kthimit për në atdhe përmes 

Raguzës, me shpejtësi shkoi në Shkodër dhe Lezhë për të koordinuar 

planet me bujarët arbërore të Veriut, midis tyre dhe me Lekë 

Dukagjinin për të luftuar së bashku. Në një letër të prokuratorit 

venedikas Zakaria Barbaro që i dërgonte ipeshkvit të Veronës, të 10 

majit, thuhej: Të gjithë ata që më parë kishin ngritur krye kundër 

                                                
1
 Frashëri, Skënderbeu, dok.84. 

2
 Në shërbim të ideologjisë komuniste, më qëllim të prezantimit të Selinë e Shenjtë dhe shtetit të 

Vatikanit si një armik të Shqipërisë, studiuesi S.Naçi, raportet e Skënderbeut me Selinë e 

Shenjtë na i prezanton si raporte në mes të një të mashtruari (Skënderbeu) dhe një mashtruesi 

(Papa), duke njollosur edhe figurën e vetë Skënderbeut. Autori në fjalë, të gjithë studiuesit 

shqiptarë të viteve të 30 të shek.XX (Anton Fishta, Martin Sirdani, Anastas Gegaj dhe Fan 

Noli), që kishin shkruar mbi këtë tematikë në mënyrë objektive, bazuar në dokumente, i 

cilësonte se kishin shkruar në mënyrë të shtrembëruar. Studiuesit e huaj, sidomos ata arbëresh 

dhe italian (Zef Valentini, Alessandro Serra, Basilio Pandzic, Ignazio Parrino, Sofia Masci, 

Filippo Milloscevich, Gino Sottochiesa, etj) që studimet e tyre i kanë të mbështetura kryesisht 

në dokumentet e Arkivit Sekret të Vatikanit dhe to të Venedikut, për historiografinë komuniste 

shqiptare, këta ishin fashistë.  Krahaso: Stavri Naçi, “Mbi marrëdhëniet e Papatit me Gjergj 

Kastriotin –Skënderbeun”, Konferenca e Dytë e Studimeve Albanologjike (Tiranë, 12-18 janar 

1968) I, Tiranë 1969, pp.53-58. Idem, “Mbi disa shtrembërime në lidhje me marrëdhënjet e 

Papatit me Skënderbeun gjatë luftës shqiptaro-osmane (1443-1468)”, Studime Historike, 

XXII(V) 1 (1968), pp.159-171. 

Skënderbeut, tani nga trajtimi i 

keq që u bëri Turku vendosën 

të ktheheshin në bindje të tij”.3 

 

Nga ana e vet, më 19 prill, 
Papa i dërgoi Skënderbeut 2700 

dukatet që i pati premtuar në 

Romë. Shuma prej 5000 

dukatesh, e diskutuar në 

koncistorin e 13 shkurtit, u bë e 

plotë.4 

 

E financuar pjesërisht nga 

Roma, Napoli dhe Venediku, 

ofensiva e suksesshme e 

Skënderbeut gjatë prillit në  
rrethimin e Krujës, përbën një 

lloj sulmi kryqtar në miniaturë 

për të rikuperuar territoret e 

humbura të Skënderbeut. 

Përmes kësaj ofensive, brenda 

pak javësh të vrullshme (aq 

kohë sa zotohej Skënderbeu në 

Romë), kryqëzata e munguar në 

Evropë u projektua në Arbëri 

në krye me fatosin e shquar 

Gjegj Kastriotin. Pas dështimit 

për të tretën herë të Sulltanit 
para portave të Krujës, ky qytet 

i Arbërisë mbeti si vend i 

rëndësishëm i krishterimit në 

Ballkan. Tani ideja e 

kryqëzatës dukej sikur po 

ringjallej. Papa Palit II po 

bënte përpjekje që të 

kapërcente mbi kontradiktat 

ndëritaliane dhe së bashku me 

Skënderbeun të bënin diçka. Në 

anën tjetër, luftëtari i zellshëm, 

                                             
3
 Noli, Gjergj Kastrioti Skënderbeu, 

shtojca, dok.41; Radonić, Đurađ Kastriot 

Skenderbeg, dok.359. 
4
 A. Bertolotti, “Curiosità storiche ed 

artistiche”, Archivio storico artistico 

archeologico e letterario della città e 

provincia di Roma, vol.III, Spoleto 1878-

79, pp.38-39. 

 

 

mailto:gj.n.berisha@gmail.com
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Skënderbeu, që kishte bashkëvepruar shkëlqyeshëm me katër papë 

rresht, po tregohej i gatshëm për çdo rast, me përvojën e tij të madhe 

ushtarake dhe politike që të vihej në krye të mbrojtjes së qytetërimit 

perëndimor. Mirëpo, vdekja  papritur më 17 janar 1468, nuk e la që 

projekti i Skënderbeut të vazhdonte tutje.  

 

Megjithatë, vdekja e fatosit arbëror nuk i ndërpreu marrëdhëniet me 

Selinë e Shenjtë. Ndonëse, Papa Piu II, nuk erdhi në Arbëri, sepse vdiq, 

ndonëse Arbëria ra në nën sundimin e gjatë dhe të egër të sundimit 
osman, aleanca mes Selinë së Shenjtë dhe arbërorëve, nuk u shua asnjëherë. 

Tani e tutje këto marrëdhënie do të ndërtohen në kushte të reja, nën pushtimin 

osman. 

 

Shekujt që pasuan vdekjen e Skënderbeut e deri në epokën e fillimit të 

Rilindjes Shqiptare, kanë një histori të pareshtur luftërash antiturke, të 

inkurajuara nga princërit e krishterë, por gjithmonë me frymëzimin, 

patronimatin dhe mbështetjen e Selisë së Shenjtë. Kjo është një histori 

që nuk kaloi pa lënë një kujtim të madh në ndërgjegjen e kombit.  

 

Te patriotët e shek.XVIII-XIX, ekzistonte një sens i përbashkët 

mirënjohjeje bujare ndaj Selisë së Shenjtë, për kontributin e atij organi 
të saj të madh siç ishte Instituti i Propagandës, dhe për veprën  e 

zhvilluar prej misionarëve të saj në favor të kombit shqiptar. 

(fund) 
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Shkruan: Mhill Marku, Gjakovë/Kosovë 
Mhill Marku u lind me 25 janar 1987 në Gjakovë. Studimet themelore i përfundoi në Gjakovë. Diplomon në fakultetin 

e edukimit në departamentin e historisë në Gjakovë. Gjatë viteve 2011-2013 vazhdon dhe përfundon me sukses të 

dalluar studimet master në Universitetin e Prishtinës pranë fakultetit filozofik.  Në tetor të vitit 2016 fillon studimet 

master pranë Universitetit të Prishtinës në fakultetin e edukimit. Nga viti 2016 punon si profesor i historisë në qendrën 

sociale-edukative DON BOSKO në Prishtinë. 

 

 

 

 

Parashqevi Qiriazi 
 

Padija është një dobësi. Sa më të pa ditur që të jemi, 

kaqë më pak munt të përfitojmë nga fuqitë që na janë 

dhuruar prej Zotit. Si një foshnjë e cila sa do që i ka  

këmbët të shëndosha, nuku munt të qëndronjë mbi to.    

      

Parashqevi Qiriazi ishte pedagoge, diplomate, editore, shkrimtare, mësuese e popullit, ishte veprimtare e shquar e 

arsimit të femrës shqiptare; autorja e abetarës së parë shqipe me alfabetin e Manastirit dhe e himnit të tij. Parashqevi 
Qiriazi u quajt nga shqiptarët e nga të huajt Zhan D‟Ark shqiptare. 

 

Parashqevi Qiriazi (1880-1970) 

 

Parashqevi u lind me 2 qershor 1880,1 në Manastir të Maqedonisë në 
familjen e Marie dhe Dhimitër Qiriazit, që dha intelektulët e lartë, 

                                                
1
 Z.Dibra, Vep. e cit., f. 425. 

Gjerasimin Sevastinë e Gjergjin. 

Parashqevia ishte fëmija i fundit, 

por ajo do të bëhej e para grua 

shqiptare që ka hartuar një tekst 

shkollor, e vetmja grua shqiptare që 

ishte e pranishme në Kongresin e 
Manastirit, e para diplomate nga dy 

universitete, e para kryredaktore e 

një reviste, e para delegate 

shqiptare në një konferencë 

ndërkombëtare, e para që i 

internuar nga nazistëtë. Ajo u 

rreshtua e fundit në vargun e 

veprimtarëve atdhetar të familjes së 

saj, por kjo u ngrit në lartësinë e 

tyre. Ndoqi hapat e Sevastisë dhe u 

bë bashkëpunëtorja më e 
çmueshme e saj.2 

 

Parashqevi vijoi disa shkolla fillore 

të huaja në Manastir dhe Shkollën e 

Vashave të së motrës, Sevastisë në 

Korçë. Kreu studimet në Ëomen‟s 

College në Stamboll-Fakulteti i 

Letërsisë (1904) dhe studimet 

pasuniversitare në Oberlin të 

Ohajos (SHBA, 1912).3 Pas 

studimeve Parashqevi u angazhua 

në shkollën e vajzave në Korçë, 
mandej ishte delegate në Kongresin 

e Manastirit ku u miratua alfabeti i 

gjuhës shqipe (1908).  

 

Pos për arsim në të gjitha nivelet, 

edhe atë parashkollor, u angazhua 

për arsimin fillor falas dhe për 

shtrirjen e tij edhe nëpër fshatra, 

për kopshtet për fëmijë jetimë, për 

                                                
2
Xh.Lloshi, Yjet e mëngjezit  (Dorëshkrim, 

Tiranë, 2010), f. 1. 
3
E.Shukriu, Vep. e cit., f. 60. 

i 
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shkollat e mbrëmjes për të rritur, për universitetin popullor, për ngritjen e 

bibliotekave dhe për themelimin e shtëpisë botuese. Parashqevi Qiriazi është 

autore e një platforme për ndërtimin e sistemit arsimor në Shqipëri.4 Ajo 

mban titullin “Zhvillimi i shkollave në Perandorinë Turke dhe një sistem 

ideal për arsimin në Shqipëri‟‟5ku brumosi karakteristikat dhe nevojat e 

vendit me metodat bashkëkohore pedagogjike perëndimore. Në vitin 1909 në 

Manastir kishte botuar librin Abetare për shkollat epara. Po në këtë vit 

Parashqevi themeloi në Korçë shoqërinë e parë të grave shqiptare Ylli i 

mëngjezit (1909). 
 

Kjo shoqëri shfaqi edhe dramën Vilhelm Tel. Parashqevi e zgjodhi këtë 

dramë sepse, siç shkroi:...i përshtatej tirania e Gosles-it kohrave tona. Për 

udhëheqjen e shoqatës, që aktivizoi shumë gra, u akuzua edhe në gjyq. Gjatë 

Luftës së Parë Botërore e vazhdoi veprimtarinë në Rumani e në Sofje dhe 

pati guximin që si e deleguar për çështjen kombëtare të udhëtonte nëpër 

territoret e përfshira në luftë. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, udhëhoqi 

komitetin The Friend of Albanian Independence (1916), që kishte për qëllim 

sensibilizimin e opinionit amerikan për çështjen shqiptare. Gjatë 

veprimtarisë së saj Parashqevi kishte mbajtur edhe konferenca nëpër vendë 

të ndryshme siç ishte konferenca në Manchester, Albany, Clevelend, Detroit 

etj.6 Parashqevi i kishte derguar nje telegram urimi edhe presidentit të 
Amerikës për deklaraten e tij që e kishte mbajtur për mbrojtjen e të drejtave 

të njeriut me 20 janar 1917. Meqenëse Parashqevi gjatë kohës së 

Konferencës së Parisit ishte në Amerikë, ajo në vitin 1919 ishte derguar nga 

Amerika në Paris, në Konferencën e Paqës, si e deleguar e emigrantëve 

shqiptarë të “Partisë Politike Kombëtare‟‟ të SHBA-së.7 Gjithashtu zhvilloi 

takime me personalitete politike e qeveritare, si L. George, kryministër i 

Anglisë, baronin Sonions, ministër i jashtëm i Italisë, kontin M. De Celere, 

ambasadorin e Italisë në SHBA etj. Ajo kishte lidhje edhe me presidentin 

Ëillson ku i kishte dërguar një notë proteste lidhur me Memorandumin për 

lënien e Vlorës nën protektoratin italian (30.04.1919), duke shkruar se 

Shqipëria pa Vlorën nuk mund të ekzistonte: Meqenëse asnjë qenie njerëzore 
nuk mund të jetojë pa mushkëri. 

 

Në kohën kur ishte në SHBA Parashqevi botoi revistën Ylli i mëngjesit, një 

revistë politiko-pedagogjike dhe letrare shoqërore, që nisi nga janari 1917 

dhe botoi edhe artikuj anglisht, si dhe dramat e përkthyera. Kështu, 

Parashqevi u bë femra e parë editore në historinë e publicistikës shqiptare, 

ndërsa në historinë e shkollës shqiptare hyri si e para grua autore tekstesh 

shkollore. Vetëm në vitin e parë i kishte botuar 24 numra, me 778 faqe, 

revista e saj u bë më e kërkuara e kohës, ndër shqiptarë dhe ndër të huaj.8 

Duke e çmuar aq lartë, arsimtaret e Tiranës në vitin 1921 i dërguan një 

shkresë qeverisë që Parashqevinë ta emëronte Ministre të Arsimit. Më 1922 
themeloi dhe drejtoi me të motrën, Sevastinë, Institutin Kyrias, shkollën për 

vajza me internat, ku pos shqipes, mësoheshin dhe anglishtja dhe 

frëngjishtja.9 

 

Parashqevi shkroi dhe komponoi këngën e popullarizuar Shkronjat tona. Po 

ashtu shkroi shumë artikuj në revistën Letra e Vllazërisë dhe në ato 

botoheshin në SHBA: Dielli, Koha dhe TheAlbanian Ero, si dhe në shtypin 

amerikan. Pas pushtimit të Shqipërisë nga Italia me gjithë familjen Qiriazi e 

Dako u dërgua në kampin e përqendrimit Auhaltagar Banjica afër Beogradit, 

ku më vonë kthehët prap në Shqipëri dhe me 1945 regjimi komunist e la 

anash për një kohë të gjatë.  

 

                                                
4
Shefik Osmani, Trashëgimi sociale-pedagogjike, Motrat Qiriazi, Prishtinë,1997,  f. 129. 

5
Shefik Osmani, Reflekse etnopedagogjike I, Idromeno, Tiranë,1998, f. 174. 

6
E.Shukriu, Vep. e cit., f. 61. 

7Historia e popullit shqiptar ,III, Tiranë, Toena,2007,  f, 199. 
8
E.Shukriu, Vep. e cit., f. 62. 

9
Po aty., 

Parashqevi në moshën 88 vjeçare, 

më 1968, me rastin e 60 vjetorit të 

Kongresit të Manastirit, si e vetmja 

pjesëmarrëse që ishte gjallë, ka 

mbajtur kumtesën e fundit. Vetëm 

disa vite më vonë nisi vlerësimi i 

punës vigane të saj. Në vitin 1960, 

Presidiumi i Kuvendit Popullor i ka 

akorduar Sevasti e Parashqevi 
Qiriazit titullin “Urdhëri i lirisë‟‟ . 

Dy vjet më vonë 1926, me rastin e 

50 vjetorit të Pavarësisë, medaljen 

“Për veprimtari patriotike‟‟, kurse 

me 7 mars 1987, Presidiumi i 

Kuvendit Popullor, me rastin e 100 

vjetorit të çeljes së Mësonjëtores së 

Parë Shqipe, i ka akorduar 

Gjerasimin, Sevasti dhe Parashqevi 

Qiriazit titullin e lartë, “Mësues i 

Popullit‟‟.10 

 

                                                
10

Z.Dibra, Vep. e cit., f. 427. 
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Shkruan: Tomë Mrijaj, New York/SHBA (tmrijaj@yahoo.com) 
Tomë Mrijaj u lind në fshatin Zllakuqan, komuna e Klinës. Përfundoi shkollën e mesme normale në Gjakovë dhe vijoi 

studimet e larta me korrespondencë për jurisprudencë në Universitetin e Prishtinës. Më 1978 vendoset përfundimitsht në 

New York.  Në të njëjtin vit rregjistrohet në St. Johns University në Queens të NY, ku vijoi studimet e larta. Librat e 

botuar: 1. “Dom Anton Kçira shërbestar i Zotit e i Atdheut”, Monografi, botuar në Shkodër, 2002; 

2. “Lidhja e Prizrenit (1962-2002) themeluesi dhe udhëheqësi Ismet Berisha”, Monografi, New York, 2002; 

3. “Marie Shllaku bijë e Shkodrës martire e Kosovës”, Monografi, botuar në New York, 2004; 

4. “Ngjarje dhe portrete historike”, jetëshkrime të figurave të shquara shqiptare, botuar në Prishtinë, 2004;  

5. Monsinjor Dr. Zef Oroshi. “Një jetë e shkrirë për Fe e Atdhe”. Jetëshkrim. 2009 New York; 

6. “Gjeneza e Familjes Mrijaj”, Kujtime, Shkodër, 2015. 

 

 

Imzot Nikollë Kaçorri-një ndër baballarët e kombit shqiptar 
(pjesa e parë) 

 
“Sot për të gjithë shqiptarët ka ardhë një ditë e bardhë, që nambush me gëzim dhe shpresë. Të gjithë bashkë pa dallim 

feje, si vëllazën që jemi, sot e tutje do të jemi zot të vendit dhe të panënshtrueshëm askujt, veç të madhit Zot.” - Imzot 

Nikollë Kaçorri (1862-1917) figurë e shquar e nacionalizmit shqiptar 

 

Don Nikollë Kaçorri 

 

Këtë vit mbushën 100 vjet nga kalimi në amshim i 

prelatit dhe personalitetit më të shquar të trojeve etnike 
shqiptare, burrështetit e patriotit të madh Arqipeshkëvit 

të Durrësit Shkëlqësisë së Tij imzot Nikollë Kaçorri. 

 

Jo pa qëllim, po lihen në hije figurat kryesore që 

sakrifikuan, luftuan, dhanë edhe jetën për të ardhur tek 

28 Nëntori, dita e ngritjes së flamurit dhe shpalljes së 

Shqipërisë shtet i pavarur.  

 

Duke injoruar të gjithë ata pararendës të Ismail Bej 

Qemali, luftës dhe përpjekjeve për Pavarësi, të gjitha ato 

qytete dhe krahina ku u zhvilluan këto përpjekje, ne nuk 

bëjmë gjë tjetër përveçse një gjykimi historik, metafizik, 
folklorik, i lidhur me mentalitetin dhe psikologjinë 

historiografike komuniste. 

 

Eminenca e Tij imzot Nikollë Kaçorri lindi në fshatin 
Krej Lurë, fshat kufitar ky që ndan dy krahina malore, 

atë të Dibrës dhe Mirditës. Ai ishtei biri i Vokërr 

Kaçorrit i besimit katolik dhe e ëma Hane Vladi e 

besimit mysliman. Mësimet e para i fillon në fshatin 

Lurë dhe i përfundon më vonë në fshatin Delbenisht. Në 

shtator të vitit 1882, falë zgjuarsisë dhe dëshirës për t‟u 

shkolluar, Nikolla i vogël ra në sy të arqipeshkvit të 

Durrësit në atë kohë, imzot Rafael D‟Ambrossio, gjatë 

një vizite në Lurë, i cili u kujdes që ta shkollonte për 

meshtar. Nën përkujdesin e tij të drejpërdrejtë djaloshi i 

ri u dërgua në Seminarin Papnor të Jezuitve në Shkodër, 
ku përfundon me sukses studimet dhe më vonë vazhdon 

studimet e larta për teologji dhe filozofi në Zvicër dhe 

Austri. Kleriku i ri, në vitin 1893 shugurohet meshtar në 

Shkodër. 

 

Nga vitin 1894 e në vijim ai shërbeu në famulli të 

ndryshme, si: Delbnisht, Milot, Gurëz, dhe pastaj u 

emërua famullitar në Kishën katolike Shën Luçia 

nëDurrës. Ishte aktiv për 24 vjet si zëvendës i 

përgjithshëm i Kryeipeshkvit të sëmurë të Durrësit, 

imzot Primo Biankut. Ai ishte klerik, patriot, bari 

shpirtëror, mësues i gjuhës shqipe, poliglot (njihte 
shumë gjuhë të huaja), muzikant, predikatar dhe dijetar i 

shquar. Imzot Kaçorri zotëronte shumë gjuhë të huaja 

si: italisht, latinisht, gjermanisht e frëngjisht. 

 

Në të njëjtën periudhë Imzot Kaçorri vihet në shërbim të 

shkollës shqipe të hapur në Vjenë, duke u mësuar 

fëmijëve të emigrantëve pa dallim feje dhe krahine, 

gjuhën e bukur shqipe. Kjo gjë dëshmohet edhe nga vetë 

ish nxënësit e shkollës të cilët më vonë bëhen mësues të 

gjuhës shqipe, duke ndjekur me besnikëri shëmbullin 

fisnik të mësuesit të tyre dom Nikollë Kaçorrit. Ai solli 
për herë të parë nga Vjena librin e botuar në gjuhën 

shqipe në kryeqytetin austriak: “Historia e Shqipnisë” e 

cila mban vitin 1899.  

 

Duhet theksuar, se në saj të meritave të mëdha fetare 

dhe atdhetare imzot Preng Bardhi (Bianchi) në vitin 

1908 e paraqiti prelatin e ardhshëm shqiptar imzot 

Kaçorrin si kandidat për kryeipeshkëv të qytetit të 

Shkupit, meqenëse ishte vendi bosh asokohe.  

 

mailto:tmrijaj@yahoo.com
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Prelati Kaçorri, përmendet në kujtimet e fratit të ri 

françeskan atë Bonaventura Gjeçaj, gjakovarit të sapo 

dalë nga universitetet evropiane, kur në vitin 1897 

thonin në Durrës meshën bashkë dhe, sipas radhës, 

ndërsa imzot Kaçorri i binte pianos dhe këndonte, atë 

Bonaventura Gjeçaj e ndihmonte (shoqëronte) atë me 

violinën e tij. 

 

I pashlyer ka mbetur kujtimi i meshtarit të përkushtuar 
imzot Kaçorrit në kujtimet e imzot Pjetër Demës, gjatë 

viteve 1905–1906, i cili për një periudhë 2-vjeçare, ishte 

ndihmës e krah i djathtë i tij, gjatë stinës së verës, kur ai 

shkonte me shërbimet e veta në Austri.  

 

Për shkak të lidhjeve të tij me diplomacinë perandorake 

austro-hungareze, Imzoti ynë mbetet pika kyçe në 

suksesin e ngritjes së flamurit kombëtar në Vlorë.  

 

Ndonëse ishte klerik i lartë si Arqipeshkëv, imzot 

Kaçorri për interesat e larta të atdhedashurisë nuk 

tërhiqet edhe mbas atij çasti të lavdishëm për detyrat e 
tjera që ia kërkonte interesi i shenjtë i Atdheut.  

Në momentet më të vështira të popullit shqiptar, me 

zërin e ndërgjegjës në shpirt, dom Nikoll Kaçorri është 

ngritur në këmbë përpara të gjithëve dhe nga brenda 

veshjes kishtare ka nxjerrë armën që mbante me vete (e 

ka vënë mbi tryezë) dhe ka thënë fjalët, që kanë 

qarkulluar si gojëdhanë brez pas brez: “O ngrihet 

flamuri kombëtar, o derdhet gjaku deri në gjuj…!” 

(Citimi sipas At Konrrad Gjolaj O.F.M., Rektor i 

Kuvendit Franceskan në Shkodër, fjalim i mbajtur në 

80-vjetorin e përkujtimit të botimit dhe rifillimit të 
botimit të revistës prestigjioze Hylli i Dritës (1913), 

mbajtur në Teatrin Migjeni, në qytetin e Shkodrës, në 

vitin 1993. (Për më shumë shih librin me kujtime: 

“Çinarët” të autorit atë Konrrad Gjolaj O.F.M., botuar 

në Shkodër) 

 

Vendosja e tij nga Kryeministri dhe plaku i madh Ismail 

Bej Qemali si numri Dy i Qeverisë së Parë të Shtetit 

Shqiptar nuk ishte rastësi. Ai është po ashtu firma e 

Dytë në dokumentin themelor të Pavarësisë. Përzgjedhja 

e tij është bërë për faktin se imzot Kaçorri ishte një ndër 
personalitetet më të mëdha të kohës dhe një autoritet 

ndërkombëtar, mbasi kishte shumë lidhje me miq e 

shokë në kancelaritë e shteteve Perendimore, ku luhej 

fati i territoreve dhe kombit shqiptar. 

 

Shumë vite më vonë, ai largohet burrërisht prej 

detyrave, braktis politikën e papërgjegjshme shqiptare, 

kur me ndërgjegjën e tij të pastër shikon dhumin dhe 

kupton se në atë politikë ka papastërti e mossinçeritet, 

që rrezikon shpesh fatet e Atdheut të tij të dashur. 

 

Në Drejtorinë e Përgjithshme të Arkivave të Shtetit–
Tiranë, krahas fjalëve tjera të çmueshme, ruhet një 

dorëshkrim prej 28 faqesh me këngë popullore 

shqiptare, të mbledhura në vise të ndryshme shqiptare 

nga imzot Kaçorri. 

 

Dihet se detyrë kryesore e folkloristit dhe e 

folkloristikës është mbledhja dhe studimi i traditave 

popullore të ruajtur ndër shekuj, duke nënkuptuar për 

traditë jo vetëm besimet e ndryshme dhe opinionin që 

ka populli i pakultivuar për faktet dhe dukuritë e 

universit, por edhe zakonet e përditshme, për 
ceremonitë e festave të ndryshme, si edhe manifestimet 

estetike të çfarëdo lloji.  

 

Në këtë mënyrë, emri i tij radhitet përkrah figurave të 

shquara të folkloristikës shqiptare, si: atë Donat Kurtit 

O.F.M., atë Shtjefën Gjeçovit O.F.M., atë Bernardin 

Palajt O.F.M., etj.  

 

Përveç se një klerik dhe atdhétar i devotshëm, ai kishte 

krijuar tashmë profilin e një intelektuali në zë dhe 

autoritet në qarqet më të larta kulturore të kohës. 

 

Pavarësia e Shqipërisë në këtë kohë mbështetej me armë 
dhe para (financë) nga Austro- Hungaria, Italia dhe 

Rusia, për interesat e tyre, por që ishte edhe në interes të 

shqiptarëve për të rrënuar Portën e Lartë, që pothuajse 

për 6 shekuj kishte arritur të asimilonte kulturën dhe 

gjuhën shqipe. 

 

Imzot Nikollë Kaçorri, ishte pjesëmarrës aktiv në të 

gjitha kryengritjet e Veriut të Shqipërisë për Pavarësi 

dhe luftë pa kompromis, kundër Perandorisë Osmane, si 

një organizues dhe drejtues largpamës. Për kontributin e 

madh në shërbim të Kishës dhe grigjës katolike 
shqiptare, Papa i Romës me dekret të posaçëm e 

vlerëson me dekoratën: “Kryqin e Artë për Kishë dhe 

Papë”. 

 

Dom Nikoll Kaçorrin nuk e pengoi petku i meshtarit për 

të qenë në krye të lëvizjeve më të guximshme të kohës, 

siç ishin Kongresi i Manastirit (1908), Kongresi i 

Elbasanit (1909), duke qenë pjesëtar aktiv i çështjes së 

madhe kombëtare.  

 

Imzot Kaçorri me disa patriotë të tjerë, merret direkt me 

armatosjen e popullsisë së Kurbinit dhe Kosovës, për 
një kryengritje të përgjithshme kundër Perandorisë 

Osmane dhe trupave të saj, që ishin të stacionuar në këtë 

zonë me popullsi autoktone katolike.  

 

Më 18 qershor 1910, imzot Kaçorri u arrestua nga forcat 

turke së bashku me disa banorë të tjerë kryengritës dhe 

u denua me 4 vjet burg. Diplomatët e huaj të 

Perandorisë Austro-Hungareze, në rrugë diplomatike 

ndërhyjnë pranë Perandorisë Otomane për të liruar 

imzot Nikollë Kaçorrin, i cili mundi të bënte vetëm 13 

muaj burg. Para se ta lironin ushtarët turq dhe gardianët 
e burgut,i futën helm në ushqimin e varfër të tij.  

 

(vijon) 
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Shkruan: Mag. phil. Dr. Kurt Gostentschnigg, Graz/Austri   
Mag. phil. Dr. Kurt Gostentschnigg u lind me 28.5.1965 në Eibiswald, Landi i Steiermark-ut në Austri.  Është historian, 

albanolog, përkthyes dhe shkrimtar. Studimet themelore në gjuhën gjermane dhe histori i përfundoi në vitin 1990, 

ndërsa doktoraturën në lëminë e historisë në vitin 1996. Është ekspert në fushën e albanologjisë austro-hungareze për 

raportet mes shkencës, politikës dhe ushtrisë si dhe për marrëdhëniet austro-hungarezo-shqiptare në politikë, ekonomi, 

kulturë, ushtri dhe shkencë. Punoi 6 vite si lektor në Universitetin e Tiranës, 1993-1995 në institutin e gjermanistikës në 

fakultettin e gjuhëve të huaja dhe 1996-2000 në fakultetin e historisë dhe filologjisë; për një vit ishte lektor në 

Universitetin e Vjenës (2001-2002, në institutin e shkencave gjuhësore në cilësinë e udhëheqësit të kurseve të gjuhës 

shqipe); 2 vite ishte lektor në Universitetin e Graz-it (2004-2006, në institutin e shkencave të përkthimit për degën e 

përkthimit gjermanisht-shqip); 2006-2011 lektor në Universitetin e Shkodrës në fakultetin e gjuhëve të huaja për degën 

e germanistikës. Që nga prilli i vitit 2014 është i angazhuar në Universitetin e Graz-it në projektin kërkimor 

,,Albanologjia austro-hungareze 1867-1918 – një shembull i imperializmit kulturor?‟‟. 

 

 

Krali kundër Pekmezit – Lufta në Komisinë Letrare Shqipe në Shkodër 1916–1918 
(pjesa e dytë) 

 

Një nga kapitujt e monografisë së planifikuar si rezultat i projektit kërkimor Austrian Science Fund (FWF), projectnr. 

P26437–G15. 

Gjergj Pekmezi 

 

Në qendër të konfliktit përkatës qëndronte rivaliteti 

midis Kralit dhe Pekmezit, ecurinë e të cilit ne do të 

provojmë ta tregojmë në vijim nëpërmjet 

korrespondencës private midis Kralit, Rapaportit dhe 

Pekmezit si dhe nëpërmjet një memorandumi të 

Pekmezit. Qe Alfred Rapaporti, drejtuesi i departamentit 

për Shqipërinë në Ballhausplatz, i cili ia rekomandoi në 
fund të gushtit 1916 me argumente të forta Pekmezin 

komisarit civil Kral në Shkodër lidhur me formimin e 

një komisioni letrar shqip: “Ky idealizëm, i cili e dallon 

Pekmezin në mënyrë të leverdishme nga shumë 

bashkëatdhetarë të tij, do të shprehet gjithashtu 

këndshëm në veprimtarinë e tij në Shkodër. Qëllimi 
kryesor i këtyre rreshtave është të të lutem ta 

përkrahësh atë mundësisht në punën e tij. Në fakt, ne 

kemi për arsye të qarta një interes që gjuha e ardhshme 

e shkruar shqipe të mos formohej sipas dëshirave të 

disa shkodranëve, por të ketë më shumë një karakter 

gjithëshqiptar, siç i përgjigjet pikëpamjes së Pekmezit 

dhe gjuhëtarëve të tjerë dhe e kërkon nevoja, në qoftë se 

ne nuk duam t‟i këpusim krejt lidhjet midis gegëve dhe 

toskëve.”1Krali i premtoi Rapaportit të përkujdesej në 

çdo mënyrë për Pekmezin dhe e vuri njëkohësisht në 

dijeni për raportin e tij zyrtar mbi Komisinë Letrare 
Shqipe, të cilën e kishte themeluar ai vetë. Me anë të 

këtij raporti Rapaporti mund të mësonte se cilat 

mendime e kishin udhëhequr Kralin në themelimin e saj 

dhe cilat detyra të mëdha do t‟i binin Pekmezit në 

drejtimin e saj.2 Por vetëm dy muaj e gjysëm më vonë 

pozita e Pekmezit si drejtues i komisionit ishte tashmë e 

vënë në pyetje dhe kundërshtia midis atij dhe Kralit 

ishte e dukshme, si del nga një shkrim privat i Pekmezit 

në adresë të Kralit: “Duke i dërguar zotit konsull i 

përgjithshëm shtesën e raportit tim, unë e marr guximin 

të tregoj edhe një herë diferencat, të cilat kanë lindur 
mjerisht lidhur me kryerjen e detyrës së komisisë. E bëj 

këtë sepse pas një gjykimi të matur dhe duke i kujtuar 

bisedat e mia në ministrinë e jashtme në Vjenë, unë 

mendoj se duhet të tërheq vëmendjen për faktin se 

krijimi i një të ashtuquajture gjuhë zyrtare sipas 

propozimit të Gurakuqit, në të cilën duhej të 

hartoheshin edhe librat shkollorë, nuk ka qenë synimi i 

ministrisë së jashtme në Vjenë dhe nuk është 

parashikuar në statusin e komisisë, lëshuar nga 

komanda më e lartë në Shqipëri. Në qoftë se ne 

provonim të krijonim një gjuhë të përzier, e cila nuk do 

të ishte e bazuar në shkencë, ajo do të ishte në thelb 
gege, sepse komisia përbëhet vetëm nga gegë, me 

përjashtim të personit tim dhe të Pecit. Kështu që do të 

                                                
1
 HHStA, Konsulatsarchiv Skutari, K 21–3 Literatur: Literarische 

Kommission, Präs. Nr. 900, Privatbrief von Rappaport an Kral, 

31.8.1916. 

2
 HHStA, Konsulatsarchiv Skutari, K 21–3 Literatur: Literarische 

Kommission, Privatbrief von Kral an Rappaport, 5.9.1916. 
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ishte më mirë të botonim tani dhe deri në vazhdim në 

gegërisht. Duhet të mendojmë se shumë njerëz, të cilët 

do të kthehen me siguri pas luftës në vend, nuk do të 

pranojnë një gjuhë të tillë të përzier. Edhe Atë Gjergj 

Fishta do të vazhdojë të përdorë gjuhën e vet për 

publikimet e tija private. Kam frikë se do të na duhet t‟i 

heqim përsëri librat shkollorë të hartuar në këtë gjuhë, 

si na ka ndodhur një herë për shkak të çështjes së 

alfabetit. Përveç kësaj do të mund të kishte edhe pasoja 
politike. Ju lutem, zoti konsull i përgjithshëm, të merrni 

gjithashtu parasysh se unë si person konsiderohem 

vetëm si filolog për shkak të punës sime shumëvjeçare. 

Prandaj nuk mund të deklarohem dakord me një punë 

joshkencore. Më vjen shumë keq që nuk jam në 

përputhje me zotin konsull i përgjithshëm, por ministria 

e jashtme në Vjenë nuk më ka saktësuar pikëpamjen e 

saj lidhur me veprimtarinë time si kryetar i Komisisë 

Letrare Shqipe në një mënyrë të tillë se më duhet ta 

drejtoj komisinë gjithmonë kundër bindjes sime, gjë që 

do të duhej të ndodhte, në qoftë se më duhej vetëm të 

miratoja marrëveshjet e anëtarëve të veçantë. Nuk jam 
vetëm me bindjen time, ajo ndahet edhe nga Dom Ndre 

Mjeda, Sotir Peci dhe Hil Mosi, kështu që një vendim 

mazhoritar lidhur më këtë nuk do të ishte i mundur.”3 

Pekmezi ndihej i tradhëtuar dhe i braktisur nga 

Ballhausplatz-i si dhe i hedhur në një konflikt të 

ndërgjegjes për shkak të pozitës së tij të dyfishtë nga 

njëra anë si gjuhëtar, i cili ndihej i detyruar vetëm ndaj 

së vërtetës shkencore, dhe në anën tjetër si drejtues i një 

komisie, e cila kishte për të realizuar një qëllim politiko-

gjuhësor në shërbim të unitetit kombëtar. Ndoshta pas 

lutjes së Kralit Rapaporti iu drejtua Pekmezit me anë të 
shkrimit të tij privat qetësues, i cili kishte funksionin t‟i 

dilte krah atij që mbronte këndvështrimin shkencor, 

brenda komisionit dhe ta motivonte atë të vazhdonte 

punën si drejtues i komisionit: “Mbi të gjitha Ju duhet 

të mendoni se nuk mund t‟i bënit opozitës joshkencore, 

me të cilën Ju duhet të luftoni, një nder më të madh sesa 

të hiqnit dorë. Me këtë do të ishte i larguar pikërisht i 

vetmi mbrojtës shqiptar i një pikëpamjeje linguistike 

dhe diletantizmit do t‟i hapeshin të gjitha dyert ... 

Sigurisht Ju nuk duhet të prisni që administrata 

ushtarake të miratojë kërkesat Tuaja në çdo gjë. Ajo pra 
nuk është një instancë kërkimore, por shtetërore, e cila 

merr në konsideratë krahas momenteve shkencore edhe 

gjykime të tjera. Pikërisht për këtë arsye Ju duhet të 

mbani vendin Tuaj me qëllim që të ngrini zërin Tuaj 

përherë në frymën e rezultateve të hulumtimit. Në 

formimin e gjuhës së shkruar shqipe duhet të dëgjohet 

pra edhe zëri i shkencës. Në disa, ndoshta edhe në 

shumë pika do të llogaritet me siguri edhe pikëpamja 

gjuhësore. Në rast se kjo nuk ndodh për një arsye apo 

për një tjetër, atëherë Ju mund të ngushëlloheni me 

mendimin se përgjegjësia për mosndjekjen e parimeve 

shkencore nuk do të bjerë mbi Ju, por mbi opozitën, dhe 
e ardhmja e mëvonshme do t‟Ju japë të drejtë me siguri. 

Mbërritja e Palucës në Shkodër do të jetë për Ju 

patjetër një përkrahje e vlefshme, sepse ai është geg. 

Prandaj njerëzit do të kuptojnë se shkenca nuk qenka 

                                                
3
 HHStA, Konsulatsarchiv Skutari, K 21–3 Literatur: Literarische 

Kommission, Privatschreiben Pekmezis an Kral, 23.11.1916. 

identike me pikëpamjen e toskëve, si paragjykojnë 

shumë shkodranë.“4 

 

Në mes të dhjetorit 1916 Krali u ankua tek Rapaporti 

për sjelljen destruktive të Pekmezit dhe i siguroi atij se 

kompromisi në çështjen e dialektit ishte arritur vetëm 

nëpërmjet ndikimit të Rapaportit mbi Pekmezin.
5
 

Komisioni ishte themeluar kryesisht me qëllimin për të 

krijuar një ortografi të unifikuar për gjuhën shqipe dhe 
për t‟i redaktuar dekretet, urdhëresat dhe publikimet e 

komandës së korpusit në një mënyrë shprehjeje, e cila 

ishte e kuptueshme në gjithë Shqipërinë. Kjo veprimtari 

e komisionit ishte e caktuar jo vetëm për të qenë me 

dobi praktike për administratën aktuale, por edhe për të 

vënë bazën për gjuhën e ardhshme shqipe të shkruar të 

unifikuar. Që prej javësh ose më mirë muajsh komisioni 

debatonte tani për çështjet gjuhësore lidhur me këtë 

program, ku ndikimi i Pekmezit fatkeqësisht nuk 

ushtrohej në frymën e një balancimi të kontradiktave 

ekzistuese, por më tepër në atë të një acarimi gati 

fanatik të tyre. Sipas Kralit ishte e vërtetë se disa 
shkodranë si etërit Fishta dhe Marlaskaj mbronin me 

vendosmëri forma të caktuara të gegërishtes, por 

megjithatë as ata nuk mund të mbyllnin sytë para 

qëllimit të madh të Vjenës, i cili ishte politikisht dhe 

kombëtarisht i rëndësishëm. Edhe ata kishin dhënë në 

mbledhje të ndryshme pëlqimin e tyre për një radhë të 

tërë risish, të cilat do t‟i afronin në një masë të madhe 

mënyrën e të shkruarit dhe shqiptimin e gegërishtes me 

ato të toskërishtes. Në të dyja pikat e fundit punët e 

komisionit bllokoheshin, sepse Pekmezi, megjithëse 

Krali dhe të gjithë të tjerët ia kishin shpjeguar se kjo 
nuk i dilte përpara një zhvillimi gjuhësor, nuk ishte i 

gatshëm për ndonjë lëshim dhe kishte deklaruar 

komisionin si krejt të paaftë.6 Sipas Kralit tashmë disa 

javë më parë Pekmezi i ishte drejtuar komandës së 

korpusit krejt personalisht dhe pa dijeni të anëtarëve të 

tjerë të komisionit me kërkesën se së pari komanda e 

korpusit duhej t‟i detyronte shqiptarët të përdornin një 

ortografi të caktuar, së dyti çdo përpjekje për krijimin e 

një gjuhe të shkruar të përbashkët duhej të braktisej dhe 

të dyja dialektet, edhe gegërishtja edhe toskërishtja, 

duhej të përdoreshin hëpërhë njëkohësisht dhe së treti 
komisioni duhej të forcohej nëpërmjet emërimit të një 

albanologu të dytë. Kërkesa e parë kishte qenë hapur në 

kundërshtim me programin e komandës së korpusit. E 

dyta kishte sjellë një acarim të kontradiktave ekzistuese, 

për të cilin monarkia do të ishte bërë përgjegjëse më 

vonë. Ajo do të çonte në praktikë gjithashtu në një 

vendnumërim të lëvizjes letrare në Shqipëri, sidomos në 

fushën e arsimit, dhe do të vështirësonte tej mase 

botimin e teksteve shkollore për gjithë Shqipërinë. 

Kërkesa e tretë synonte emërimin e profesorit Dr. 

Nahtigal nga universiteti i Graz-it, i cili ishte autori i 

vërtetë i veprave të ndryshme të botuara nga Pekmezi. 
Lidhur me këtë kërkesë të fundit Krali bëri një koment 

                                                
4
 HHStA, Konsulatsarchiv Skutari, K 21–3 Literatur: Literarische 

Kommission, Privatschreiben Rappaports an Pekmezi, 1.12.1916. 
5
 HHStA, Konsulatsarchiv Skutari, K 21–3 Literatur: Literarische 

Kommission, Präs. Nr. 1165, Privatbrief von Kral an Rappaport, 

16.12.1916. 

6
 Po aty. 
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pak ironik, i cili nuk ishte në favor të prestigjit të 

Pekmezit: “Këtë kërkesë unë nuk mund ta emërtoj 

ndryshe përveç si një pranim të pamjaftueshmërisë dhe 

dobësisë së aftësive të tija, sepse ai nuk arrin 

absolutisht t‟i zgjidhë vetë problemet. Unë e kuptoj 

shumë mirë se një pjesë kryesore e vështirësive të tija 

rezulton nga fakti se ai si „joshqiptar‟ e zotëron 

fatkeqësisht gjuhën shqipe mjaft pak dhe para së 

gjithash e flet keq.“7 Prapëseprapë Krali, për ta forcuar 
pozitën e Pekmezit, ishte marrë me të gjitha kërkesat e 

tija, të cilat kishin synuar gjetjen e aleatëve për të. 

Kështu me kërkesë të Pekmezit ishte themeluar një 

komision i posaçëm pune i Komisisë Letrare Shqipe me 

Naraçin, Mjedën dhe Xhuvanin si anëtarë të përzgjedhur 

nga Pekmezi vetë. Kur Xhuvani nuk kishte pranuar, 

Krali kishte miratuar menjëherë emërimin e Palucës, të 

kërkuar nga Pekmezi. Një bashkëpunëtor shumë i 

vlefshëm i komisisë ishte Gurakuqi, i cili mundohej t‟i 

balanconte kontradiktat me takt të madh, arsimim të 

thellë dhe patriotizëm të flaktë dhe i kishte fituar 

kundërshtarët më të fortë fillestarë si Fishtën dhe 
Marlaskajin gati tërësisht për Pekmezin. 

 

Komisari civil ndikonte vërtet pa u lodhur, por kot mbi 

kryetarin e komisionit, derisa Rapaporti ndërhyri me 

sukses tek Pekmezi, gjë që Krali e përshkroi si vijon në 

letrën e tij në adresë të Rapaportit: “Unë provova së 

pari të ndihmoja nëpërmjet bisedave të panumërta dhe 

shumë të gjata anëtarët e ndryshëm të komisionit të 

kapërcenin pikën e vdekur të  këshillimeve dhe t‟i 

siguroja Pekmezit artificialisht, pa u vënë re nga ai, një 

mazhoritet. Por ai qëndroi i papërkulshëm duke e 
quajtur veten si të vetmin albanolog të emëruar dhe të 

gjithë të tjerë si diletantë dhe injorantë. Sjellja e tij prej 

profesorit dhe krejt jopolitike, e cila përçmon mendimet 

e të tjerëve, ka krijuar natyrisht shumë pakënaqësi dhe 

përçarje. Kur as ndikimi personal nuk pati sukses, unë 

provokova një urdhër të komandës së korpusit, i cili ia 

saktësoi komisionit dëshirat e saja në mënyrë të qartë 

dhe energjike. Ndërkohë Pekmezi kishte marrë shkrimin 

tënd privat me datë 1 dhjetor 1916. Nuk mund të të 

falënderoj mjaftueshëm për argumentet e tua të 

shkëlqyeshme në shkrimin tënd, të cilat ishin pikë për 
pikë identike me pikëpamjet e mia. Efekti ishte i madh. 

Parimet e shprehura në të dyja dokumentet, para të 

cilave Pekmezi nuk mund të mbyllte më sytë, sollën në 

mbledhjen e komisionit me datë 11 dhjetor 1916 një 

pajtim të plotë të kontradiktave, kështu që dialekti i 

Elbasanit u pranua njëzëri si baza e një gjuhe shqipe të 

shkruar të përbashkët për gjithë Shqipërinë. Me këtë u 

zgjidh edhe çështja e një ortografie të përbashkët në 

kuptimin më të mirë.”8 Krali dhe anëtarët e komisionit 

ishin të entuziazmuar nga ky vendim që ishte një fitore e 

plotë e ideve të Pekmezit dhe mund të ishte konsideruar 

nga Shkodra gege, e cila ishte treguar deri tani gati 
fanatiko-separatist, si një konfirmim i vendimeve të 

atëhershme të kongresit të Elbasanit. Por, në vend që t‟i 

zbatonte menjëherë, siç e kërkonte komanda e korpusit, 

vendimet e reja dhe të fillonte me mënyrën e re të të 

                                                
7
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8
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shkruarit edhe në „Posta e Shqypnis“ edhe në botime të 

tjera, Pekmezi, sipas Kralit, deklaronte tashmë në 

mbledhjen e datës 12 dhjetor 1916 se kjo nuk qenka e 

mundur, sepse së pari duhej kryer studimi i dialektit të 

Elbasanit dhe i dialekteve të tjera të Shqipërisë së 

Mesme nga albanologë me fonografë etj.. Deri atëherë 

nuk u lejoka ndryshimi i mënyrës së të shkruarit. Krali 

protestoi në mënyrë të prerë kundër qëndrimit të 

Pekmezit, të cilin e quante obstruksionist. Ai tërhoqi 
vëmendjen nga njëra anë për shansin unik të Pekmezit 

të mund të fitonte për vete Kapital Simbolik – për ta 

shprehur me vokabularin e Bourdieu-s – duke 

përmbushur detyrat e tija si kryetar komisioni, dhe në 

anën tjetër për dëmin edhe për aksionin austro-hungarez 

në Shqipëri edhe për Pekmezin personalisht, në qoftë se 

ai vazhdonte të këmbëngulte në pikëpamjen e tij 

shkencore: “Nuk dua të lejoj që suksesi mezi i arritur të 

reduktohet përsëri ose të zhduket krejt. Prandaj dua të bëj 
gjithçka për ta vënë në zbatim sa më shpejt mënyrën e re 

balancuese të të shkruarit dhe të të shprehurit. Nga kjo nuk 
i paraprihet aspak kërkimit shkencor dhe unë, aq sa e kam 

në dorë, nuk do ta kundërshtoj emërimin e ekspertëve të 
tjerë. Por do të më duhej të merrja qëndrim kundër faktit 

se çdo përparim do të shtyhej në kalendat greke, në qoftë 
se punëtorët e dëshiruar nga Pekmezi nuk ishin të gatshëm 

për udhëtimin për ndonjë arsye ose në qoftë se mblidheshin 
pengesa financiare. Mënyra të gabuara të të shkruarit ose 

shprehje të gabuara mund të korrigjoheshin më vonë sipas 
rezultateve të kërkimeve shkencore, siç është rasti në çdo 

gjuhë të gjallë. Por nuk mund të tolerohet që zhvillimi 
gjuhësor i shqipes, i rëndësishëm për shkak të arsyeve 

politike dhe kombëtare, të vonohet për hir të lavdidashjes 

personale. Me përdorimin siç duhet të pozitës së tij aktuale 
shumë të nderuar si kryetar i parë i Komisisë së parë 

Letrare Shqipe Pekmezi mund të fitonte shumë më shpejt 
dhe më lehtë lavdi shkencore sesa do të ishte rasti me një 

veprimtari kërkimore shumëvjeçare nëpër fshatrat e 
Elbasanit, rezultatet gjuhësore të së cilës shkenca duhej t‟i 

priste ndoshta me vite. Është e dyshimtë nëse situata 
politike e popullit shqiptar në atë kohë më shumë të largët 

do të ishte e tillë që ai do të pëlqente një detyrim me pahir 
të kërkimeve të profesorëve. Gjithë prirja e popullit 

shqiptar për të pasur gjithmonë të drejtë, dhe të gjitha 
eksperiencat e deritanishme, sidomos në çështjen e 

alfabetit, flasin kundër kësaj. Nuk bëhet fjalë në praktikë t‟i 
japësh një populli shkencërisht dhe teoretikisht variantin 

më të përsosur, por më tepër diçka që e bind inteligjencën 
e kufizuar të masës, i balancon kontradiktat ekzistuese dhe 

është e kënaqshme në përgjithësi. Zhvillimi, përsosja dhe 
zbukurimi i mëtejshëm në detaj mund t‟i lihet vetëm një të 

ardhmeje më të largët ... Por ne e kemi shumë për zemër 
ekzistencën e mëtejshme të Komisisë Letrare Shqipe, ajo 

është për ne një domosdoshmëri gjuhësore, kështu që do të 
me vinte shumë keq, në qoftë se Pekmezi vazhdonte të mos 

tregonte mirëkuptim për këtë apo edhe donte të dorëzohej. 
Do të të isha shumë mirënjohës, në qoftë se ti do të ndikoje 

edhe më tej mbi të në mënyrë përkatëse dhe t‟ia tërhiqje 
vëmendjen atij për dëmin, të cilin një mungesë mirëkuptimi 

nga ana e tij do të duhej ta shkaktonte jo vetëm për 
aksionin tonë në Shqipëri, por edhe për të personalisht.“

9
 

 

(vijon) 

                                                
9
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Shkruan: Prof. Dr. Lush Culaj-Instituti Albanologjik në Prishtinë/Kosovë 

(lushculaj66@hotmail.com) 
Prof. Dr. Lush Culaj ka lindur më 25 maj 1966 në Klinë. Është Këshilltar Shkencor/Profesor në Institutin Albanologjik të 

Prishtinës, Dega e Historisë. Ka diplomuar në fushën e Historisë, në vitin 1990. Ka përfunduar studimet e magjistraturës 

në temën “Komiteti Mbrojtja Kombëtare e Kosovës 1918-1924”, ndërsa temën e doktoraturës, me titull “Shqipëria dhe 

problemi kombëtar 1918-1928” e ka mbrojtur në Institutin Albanologjik, në vitin 2001. Nga viti 2002-2013 ka qenë shef i 

Degës të Historisë në Institutin Albanologjik. Më 2006 është zgjedhur në gradën Këshilltar Shkencor/Profesor Ordinar. Me 

punën e tij kërkimore-shkencore në fushën e studimeve historike, ka qenë i pranishëm në kongrese, konferenca, seminare, 

simpoziume e sesione ndërkombëtare e kombëtare. Ka të botuara 9 libra studimorë dhe më shumë se 200 njësi 

bibliografike, trajtesa, vështrime e punime shkencore. 

 

1968’a-Viti i revoltës studentore në Evropë  

 
Një vëzhguesi të zakonshëm të politikës dhe të ideve të 

shekullit XX në shikim të parë do t‟i krijonte pasqyri-
min sikur çdo ide dhe lëvizje, që është karakteristike 

për kohën tonë, do të mund të kuptohej më mirë po të 

shikohej si zhvillim i natyrshëm i prirjeve që kanë qenë 

mbizotëruese qysh në shekullin e XIX. Vitet e 

pesëdhjeta dhe fillimi i viteve të gjashtëdhjeta kishin 

qenë vite të qeta. Për habinë e shumëkujt, pikëpamja se 

idetë politike kishin shteruar u sfidua nga një valë 

revoltash dhe demonstratash të studenteve që preku 

shumë vende të Evropës në periudhën e viteve 1967-

1968. 

 
Lëvizja studentore italiane filloi të merrte përmasa më 

të fuqishme në prill-maj 1966, kur ne Romë u organi-

zuan disa demonstrata të mëdha që përfunduan me 

përleshje. Vala e dytë më e madhe e demonstratave 

zgjati nga nëntori 1967 deri në verën e vitit vijues dhe 

u përhap pothuaj se në të gjithë Italinë. Studentët 

kërkonin bursa më të larta dhe kushte më të mira për 

studime në universitet. Ashtu si dhe në vendet e tjera 

evropiane, protestat e tyre u kthyen në revoltë kundër 

shoqërisë që udhëhiqte. Një anketë e realizuar në vitin 

1963 në Spanjë kishte treguar se 77% e studentëve nuk 

ishin të interesuar për politikë, por gjatë viteve që 
pasuan radikalizmi avancoi me shpejtësi. Në shkurt të 

vitit 1965, filluan demonstratat ku sfida ishte e hapur; 

Universiteti i Barcelonës u mbyll në prill 1966 dhe në 

pranverën e 1968-s, lëvizja kishte prekur tërë Spanjën. 

Shtysa politike e lëvizjes studentore në Britani, në 

krahasim me to, ishte më e kufizuar. Në disa raste 

studentët zaptuan ndërtesat e universiteteve dhe shumë 

nga kërkesat e tyre për reforma në universitet 

detyrimisht u pranuan. Megjithatë, vlen të theksohet se 

me përjashtim të demonstratës kundër luftës në 

Vietnam, në tetor 1968, ato nuk patën sukses në 
sigurimin e mbështetjes masive të publikut për qëllimet 

e tyre më të gjera politike. 

 

Tek udhëheqësit e lëvizjeve kishte edhe të tillë që ki-

shin një vizion më largpamës dhe që kishin arritur të 

kuptonin se pushteti në vendet më të përparuara ishte 

aq solid dhe mjetet për represion ishin aq të shumta, sa 

që përpjekja për të marrë pushtetin ishte pothuajse e 

pashpresë. Gjykimi i tyre ishte se sistemi ishte i 

ngulitur aq thellë dhe kjo gjendje vinte në dyshim të 

madh apo të pamundur një revolucion të suksesshëm. 

 
Gjashtëdhjeteteta shënon të parën lëvizje të madhe e të 

njëkohshme në tërë Evropën e përgjumur të pasluftës. 

Ishte kjo, pas aleancës së madhe antifashiste, e para 

lëvizje e madhe e shtrirë në të dy anët të ndara në 
mënyrë aq absurde, në njërën anë lindja kurse në anën 

tjetër perëndimi. Ishte kjo një përpjekje e dëshpëruar 

për t‟u ngritur mbi logjikën e Luftës së ftohtë dhe për të 

dalë jashtë kallëpeve të mendimit dhe të veprimit të 

programuar. 

 

Duke e pasur parasysh historinë e Evropës së pasluftës 

së Dytë Botërore një homogjenitet i saj i plotë ishte 

pothuajse i pamundur. Jugosllavia, Zvicra dhe Belgjika 

përbënin shembuj të dukshëm të shteteve që në 

përbërjen e tyre kishin më shumë se një komb. Disa 
nga kombet etnike në Evropë, që jetonin në kuadër të 

shteteve të tjera, kishin një lloj autonomie, por nuk 

aspironin për pavarësi të plotë, ose iu refuzua 

autonomia e plotë nga autoritet qendrore. Në dy 

dekadat e para pas luftës, nacionalizmi i këtyre 

kombeve pa shtet nuk luajti ndonjë rol të madh politik, 

por në vitet 70 dhe 80 në këtë drejtim pati ndryshime të 

theksuara. 

 

Në fillim të verës së vitit 1968 në Francë nuk kishte 

ndonjë situatë revolucionare, por gjithsesi kishte një 

shkallë të lartë të pakënaqësisë. Kësaj gjendjeje i kishte 
kontribuar paternalizmi i regjimit të De Golit, frazat 

boshe si dhe dështimet e tij sociale dhe ekonomike. Për 

një periudhë të shkurtër kohore, përkatësisht më 23 

qershor 1968, një milion njerëz që brohorisnin “Franca 

francezëve” mbushën rrugët e Parisit në një marshim 

drejt sheshit “Konkord”. Ministri i Brendshëm kishte 

synim që të shuheshin trazirat. Gradualisht punëtorët 

lanë punën në fabrika, kurse edhe studentët u larguan 

nga kolegjet të cilat i kishin pushtuar. Grupet 

ultraradikale të studentëve u nxorën jashtë ligjit dhe 

komunistët e akuzuar nga gjenerali për gjoja komplot u 
tërhoqën kudo. Megjithatë, në zgjedhjet e qershorit 

forcat e majta pësuan disfatë. Pavarësisht nga fitorja e 

golizmit, shumë njerëz e ndienin se ajo fitore ishte 

boshe. Tashmë lëvizja studentore i kishte evidentuar 

qartë dobësitë e atij regjimi. Lihej shumë për t‟u 

dyshuar se qeveria do ta kalonte lehtë ketë goditje që 

kishte marrë prestigji i saj. Kjo në fakt u dëshmua jo 

më larg se gjashtë muaj më pas kur kriza financiare 

tregoi se kriza nuk kishte marrë fund assesi. 

 

Ngjarjet në Francë inkurajuan lëvizjet studentore në 

shumë vende të tjera. Mirëpo, në asnjë vend tjetër këto 
lëvizje nuk mundën të shkaktonin një lëvizje masive; 

ndikimi i tyre, pavarësisht nga publiciteti që iu bë, në 
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përgjithësi mbeti i kufizuar në universitete. Lëvizja 

studentore gjermane, e udhëhequr nga SDS-ja 

socialiste, bazën e saj tradicionale e kishte në Berlinin 

Perëndimor, që ishte universiteti më i lirë dhe më 

përparimtar nga të gjitha universitetet gjermane. 

 

Lëvizja studentore italiane u bë e njohur fillimisht në 

prill-maj 1966, kur në Romë u organizuan disa demon-

strata të mëdha që përfunduan me përleshje. Vala e 
dytë më e madhe e revoltës së të rinjve zgjati nga 

nëntori 1967 deri në verën e ardhshme dhe u përhap 

pothuajse në pjesën më të madhe të Italisë. Studentët 

kërkonin bursa më të larta dhe kushte më të mira në 

universitet, por ashtu si edhe në vendet e tjera 

evropiane, protestat e tyre u kthyen në revoltë kundër 

shoqërisë që e udhëhiqte vendin. 

 

Dilema kryesore me të cilën ndesheshin lëvizjet e 

rinisë ishte se kërkesa e tyre për liri absolute binte 

ndesh me realitetet komplekse politike-ekonomike që 

kufizonin lirinë dhe demokracinë. Ata ishin në konflikt 
jo vetëm me neokapitalizmin, por me sistemin modern 

shoqëror në përgjithësi, pasi ata, sipas tyre, përmbanin 

elemente të forta shtypjeje. 

 

Demonstratat e studentëve në Pragë, në nëntor të vitit 

1967, që lidheshin me kushtet e jetesës në konvikte, u 

shtypën brutalisht nga policia. Me shtypjen e këtyre de-

monstratave përgjithësisht në masë u arrit një lëvizje e 

gjerë solidariteti. Po të kishte qenë e vetme, protesta e 

studentëve do të kishte qenë po aq e paefektshme sa 

edhe demonstratat e studentëve të Varshavës, e 
pranverës 1965, por ajo përkoi me një krizë akute në 

udhëheqjen e partisë. Forcat “liberale”, të mbështetura 

nga sllovakët, kishin shumicën në Komitetin Qendror 

dhe ata shfrytëzuan rastin për një sulm frontal kundër 

shkeljes të vazhdueshme të demokracisë së brendshme 

të partisë nga ana e grupit të Novotnit. Në fillim të 

janarit të 1968-s, Novotni dhe konservatorët u 

zhveshën nga funksionet e tyre dhe u vendos një 

udhëheqje e re nën drejtimin e Aleksandër Dubçekut 

më parë sekretar i parë i partisë sllovake. 

 
Liberalizimi në Çekosllovaki rastisi me një ashpërsim 

të theksuar të politikave sovjetike, si të brendshme 

ashtu edhe të jashtme dhe prandaj ai, nga 

këndvështrimi sovjetik, ishte shumë provokues. 

 

Pushtimi i Çekosllovakisë ishte një qetësim i madh për 

Varshavën dhe Berlinin Lindor; trupa nga të cilat 

vende morën pjesë në operacionin ushtarak. 

Pjesëmarrja e trupave gjermane, për ta thënë me 

delikatesë, nuk ishte dhe shumë e dëshiruar; por 

Ulbrihti dhe kolegët e tij kurrë nuk kishin qenë burra të 

ndrojtur. Megjithëse morën pjesë edhe njësi hungareze. 
Edhe Budapesti dukej qartë se nuk e ndjente veten 

mirë; kujtimet e 1956-s ishin ende të freskëta. 

Udhëheqësit sovjetikë, nga dëshira për të pasur më shu-

më argumente bindëse, pretenduan se historia do ta 

justifikonte veprimin e tyre, por ndërkohë Çu En Lai, 

kryeministri kinez, e quajti pushtimin shembullin më të 

qartë të politikës fashiste të përdorimit të forcës. 

Shqipëria foli dhe e dënoi këtë pushtim duke e trajtuar 

si “agresion fashist”. Edhe Jugosllavia shprehu 

shqetësim të jashtëzakonshëm për “pushtimin e 

paligjshëm” të Çekosllovakisë dhe mobilizuan ushtrinë 

e tyre; ndërkaq që udhëheqësit rumunë e quajtën atë si 

“një shkelje flagrante të sovranitetit kombëtar të një 

vendi socialist”. 

 

Veprimi i sovjetikëve u dënua pa dyshim ashpër në 
kryeqytetet perëndimore, por politika e qeverive mbeti 

ajo e mosndërhyrjes. Sipas tyre, kjo qe një çështje krejt 

e brendshme ndërmjet Bashkimit Sovjetik dhe njërit 

prej aleatëve të tij. 

 

Pushtimi u dha fund shpresave për një ndryshim gra-

dual të Evropës Lindore. Tani më dukej shumë qartë se 

iniciativa për ndonjë ndryshim thelbësor në karakterin 

e regjimeve komuniste mund të vinte vetëm nga 

Moska. Nuk kishte asnjë shenjë se një ndryshim i tillë 

mund të pritej logjikisht në një të ardhme të afërt. 

Ngjarjet e 1968-s treguan se armiqësia e sovjetikëve 
ndaj sistemeve politike të ndryshme nuk ishte 

zvogëluar dhe se, duke përjashtuar rrethana të 

paparashikueshme, Lufta e Ftohtë do të vazhdonte për 

një periudhë të pacaktuar. 

 

Shumë vende të Evropës lindore kanë qenë të kër-

cënuara nga grindjet nacionale, por vetëm në një rast 

diskutohej me të drejtë vetë ekzistenca e shtetit e ky 

rast ishte pikërisht Jugosllavia. 

 

Përgjithësisht mund të konkludohet se lëvizjet në 
vendet perëndimore kishin kryesisht programe majtiste, 

kurse në vendet lindore programe më demokratike, ku 

pretendohej lirimi nga sistemet ngulfatëse socialiste. 

Në skenën evropiane kishin dalë me zhurmë dhe 

pothuaj se në të njëjtën periudhë kohore Lindja e 

Perëndimit dhe Perëndimi i Lindjes, dhe të dyja palët 

ishin të pa kënaqura. Në këtë rast Kosova dhe çështja e 

pazgjidhur kombëtare e shqiptareve në Jugosllavi ishin 

një rast sui generis në krahasim me vendet e tjera. 

 

Shqiptarët kërkonin të trajtoheshin të barabartë me 
kombet e tjera në Jugosllavi. Në këtë kuptim si një 

zgjidhje politike kërkesa për Republikën e Kosovës 

ishte shumë e arsyeshme. Në fakt alternativa për 

jetësimin e kësaj të drejte për Kosovën ishte shtruar 

edhe në takimin e delegacionit të shqiptarëve të 

Kosovës me Titon në Beograd, në tetor të vitit 1968. 

Titoja me atë rast kishte dhënë një përgjigje 

diplomatike, por në fakt ishte e prerë në mohimin e 

kërkesave të shqiptarëve, duke deklaruar se “Republika 

nuk i zgjidh të gjitha problemet”. 

 

Në rrethanat kur kërkesa për Republikë u përhap shumë 
dhe u mirëprit në popull, por nuk u përkrah publikisht 

nga politikanët e Kosovës, lëvizja ilegale në Kosovë e 

konsideroi atë si objektiv të ri për të cilin duhej punuar 

e luftuar.  

 

Përveç diskutimeve kushtetuese, Konsultës Gjuhësore 

(1968), manifestimeve të shumta me rastin e 500-
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vjetorit të Skënderbeut (1968), lëvizjet studentore në 

Evropë më (1968) etj. qenë faktor shtytës në luftë për 

zgjimin kombëtar të shqiptarëve në Jugosllavinë 

përgjithësi e në Kosovë në veçanti. Studentët u bënë 

bartësit kryesorë dhe u vunë në ballë të përpjekjeve dhe 

luftës për të drejta kombëtare, duke kërkuar realizimin 

e të gjitha të drejtave që i gëzonin të tjerët në federatën 

jugosllave. 

 
Demonstrata e parë masive në Kosovë u organizua në 

Prizren, më 6 tetor 1968, ku nga demonstruesit u kër-

kua që Kosovës t‟i jepej e drejta e vetëvendosjes. 

Menjëherë, më 8 tetor, demonstrata të ngjashme pati në 

Suharekë, kurse më 19 tetor 1968 demonstrata me 

kërkesë për Republikën e Kosovës u organizuan në 

Pejë. Këto ishin demonstratat e para në Kosovë pas 

Luftës së Dytë Botërore. Më 27 nëntor të vitit 1968 u 

organizuan demonstrata masive në kryeqytetin e 

Kosovës në Prishtinë si dhe në Gjilan, Ferizaj e 

Podujevë. Demonstrata më e fuqishme ishte ajo e 

Prishtinës, me ç‟rast demonstruesit duke marshuar 
nëpër qytet u përleshën masivisht me forcat policore të 

cilat u sollën në mënyrë shumë të vrazhdë.  

 

Ndër parullat kryesore të demonstruesve ishin: “Koso-

va Republikë”, “Duam vetëvendosje”, “Duam bashki-

min e viseve të banuara me shqiptarë me Kosovën”, 

“Duam Kushtetutë”, “Duam Universitet” etj. Gjatë 

përleshjeve tejet të ashpra ndërmjet forcave policore 

dhe demonstruesve në Prishtinë ra dëshmor nxënësi 

Murat Mehmeti. 

 
Ndonëse u shtypën me gjak një demonstratë e tillë u 

organizua në Tetovë një muaj më pas kurse 

demonstrata e fundit ishte ajo e Ulqinit që u organizua 

më 3 qershor 1969. 

 

Demonstratat e vitit 1968 për herë të parë e nxorën në 

sipërfaqe problemin e madh të pa zgjidhur të shqipta-

rëve në Jugosllavi, problem që qarqet shtetërore ishin 

përpjekur ta mbanin të mbyllur në forma të ndryshme. 

Ndëshkimi i aparatit shtetëror të dhunës për 

demonstratat ishte i madh. Përveç të vrarëve dhe të 
plagosurve pati edhe shumë të burgosur dhe të 

përndjekur nga policia, largime nga puna dhe presione 

të tjera. 

 

Megjithatë, edhe efektet e këtyre demonstratave ishin 

jashtëzakonisht të rëndësishme. Ndonëse nuk u realizu-

an kërkesat kryesore u shpejtua themelimi i Universi-

tetit, u miratuan amendamentet kushtetuese përmes të 

cilave u krijua një hapësirë më e gjerë politike për 

veprim, u rrit veprimtaria shkencore, botuese, kulturore 

etj. 

 

68-a, ku dolën në skenë Lindja e perëndimit dhe perë-

ndimi i Lindjes, ishte mjaft domethënëse. Perëndimorët 

ishin të gatshëm të hiqnin dorë vullnetarisht nga “Bota 

e tyre e lirë dhe demokratike”, nga “shoqëria e konsu-
mit mirëqenies dhe bollëkut” në favor të një “parajse”, 

ku do të kishte barazi e siguri të plotë sociale për 

dallim nga lindorët që do t‟i jepnin të gjitha këto me të 

dy duart, vetëm për një copë të vogël të “parajsës” (po 

ashtu të imagjinuar në anën tjetër perëndimore. Secila 

palë kishte “parajsën” e saj zhgënjyese dhe një “parajsë 

tjetër “ngushëllonjëse”. Sidoqoftë, Evropa po lëvizte 

dhe po sfidonte status quonë evropiane. Muri i hekurt 

që ndante Evropën në dy pjesë, po goditej në të njëjtën 

kohë nga të dyja anët. Edhe demonstratat e Beogradit 

dhe Zagrebit të vitit 1968 e kishin lindjen dhe 

perëndimin e tyre specifik. Mirëpo, ndryshe nga 
rreshtimi në skenën evropiane Zagrebi ishte më afër 

perëndimit të lindjes, kurse Beogradi më afër Lindjes 

së Perëndimit. 

 

Nëse nuk mund të konkludohet lehtë se demonstratat e 

Beogradit dhe Zagrebit u bënë nën ndikimin e atyre të 

Evropës mund të pohohet me siguri të plotë se gjashtë-

dhjeteteta shqiptare nuk mund të ishte “siç është 

quajtur pa të drejtë” “jehonë e vonuar e demonstratave 

të Beogradit e të Zagrebit” (Branko Horvat). Sepse 

gjendja në të cilën ndodheshin në Jugosllavi ishte 
krejtësisht e veçanta nga ajo e popujve të tjerë për 

rreth. 

 

Gjashtëdhjeteteta shqiptare e kishte edhe socialen, edhe 

demokratiken, por mbi të gjitha e kishte kombëtaren, e 

cila në kushtet ekzistuese të shqiptarëve nuk mund të 

mos ishte parakusht i të gjithave, diç universale dhe 

ekzistenciale. Prandaj, pranvera shqiptare e 

gjashtëdhjetetetës e kishte më shumë vulën e nëntorit 

se sa të majit. 

 
Përveç produkt i kohës, i koniunkturës së krijuar dhe 

kërkesave imediate gjashtëdhjeteteta shqiptare ishte 

kryesisht manifestim i vazhdimësisë së pandërprerë të 

lëvizjes sonë kombëtare. Ajo ishte ngritje në një 

shkallë të re, më të lartë, të luftës së brezave të 

mëparshëm dhe njëkohësisht bazë e fuqishme dhe 

inkurajuese për brezat e ardhshëm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           Revista DIELLI DEMOKRISTIAN                                                                                                                                nr. 29: Vjenë, qershor 2017 

33 

 

Shkruan: Prof. Dr. Sabile Keçmezi-Basha, Prishtinë/Kosovë (sabile_basha@hotmail.com) 
Sabile Keçmezi-Basha lindi më 1954 në Koretin të Dardanës (Kamenicë), Kosovë. Ka mbaruar fakultetin e shkencave 

politike në Beograd më 1977. Ka magjistruar (1980) dhe doktoruar në Universitetin e Prishtinës në Degën e Historisë më 

1984 (ishte femra më e re që u bë doktore e shkencave në Kosovë). Botoi mbi 300 njësi bibliografike zhanresh të ndryshme, 

nga ato shkencore, publicistike, trajtesa, vështrime, shqyrtime, fejtone, poezi për të rritur dhe fëmijë, tregime, drama, 

romane, ese etj. Është anëtare e Kryesisë së Lidhjes së Shkrimtarëve të Kosovës. Në vitin 2001-2004 ishte deputete e 

Parlamentit të Kosovës. Aktualisht merret me probleme historiko-politike të kohës më të re. Që nga viti 2009 është anëtare e 

Akademisë së Arteve Evropiane. Nga viti 1978 punon në Institutin e Historisë të Kosovës dhe ka titullin e këshilltarit 

shkencor (Profesor Ordinar). 

 

 

 

Akademik Ali Hadri, drejtori i parë i Institutit të Historisë së Kosovës 

 

Akademik Ali Hadri (1928-2987) 

 

Sot, kur po festojm 50 vjetorin, e themelimit  të Institutit 

të Historisë, natyrshëm kujtojm figurën e ndritur e 

poliedrike të Akademik Ali Hadrit, prej ideatori, 

arkitekti dhe themeluesi të këtij institucioni me rëndësi 

të madhe kombëtare e shkencore. Profesori i nderuar,  
veç angazhimeve të shumta që pati, ishte edhe drejtori i 

parë i Institutit të Historisë së Kosovës. Duhet theksuar 

se, Ai, ishte dhe mbetet, gjithashtu, profesor i respektuar 

i kombit shqiptar, sepse, vlera e studimeve e të 

ligjëratave të tij, i kanë kapërcyer kufijtë e auditorëve 

universitar, e të sallave të konferencave kombëtare e 

ndërkombëtare. Jeta dhe vepra e tij prej dijetari superior 

ka lënë gjurmë të pashlyera në historinë e shkencës 

historike shqiptare e në atë të albanologjisë në tërësi. 

 

Jeta dhe vepra e profesorit, që ishte trinom i ecjes nëpër 
thikat e kohës, nëpër sfidat e paparashikuara të jetës dhe 

nëpër damarët e historisë kombëtare, njëmend e bëjnë 

këtë njeri, shpirt kryengritës prej atdhetari, hulumtuesi e 

shkencëtari elitar. 

 

Akademik Ali Hadri, fillimisht ishte ushtrues detyre i 
drejtorit më 1969,e më 1970 zgjidhet, drejtori i parë i 

Entit të Historisë për të vazhduar si drejtor i Institutit të 

Historisë (1980), deri në qershor të vitit 1981. Po në 

këtë vit, pas pranverës studentore 1981, në Kosovë dhe 

në trojet shqiptare në ish- Jugosllavi, u organizonin 

procese të shumta gjyqësore politike kundër studentëve 

dhe intelektualëve, por nuk u kursenin as të tjerët. 

Pushtetarët, duke e parë rolin ndikues të profesorit te 

gjeneratat e reja, organet e LKJ-së, Lidhja e Luftëtarëve 

të LNÇ-së të Jugosllavisë si dhe organet e tjera 

shtetërore, kërkuan, që profesori i nderuar, të largohej 
nga pozita e drejtorit dhe të merreshin masa ndëshkuese 

duke përfshirë këtu edhe burgosjen e tij. 

 

Pas një varg sulmesh nga instancat e ndryshme të 

hierarkisë politike jugosllave, Akademik Ali Hadri u 

detyrua të jap dorëheqje nga posti i drejtorit dhe u 

përjashtua nga Instituti, në qershor 1981. Por, me kaq 

nuk mori fund odisejada e profesor Hadrit.                

         

Profesori, gjatë jetës e veprimtarisë së tij ishte: Dekan i 

Fakultetit Filozofik të Prishtinës, profesor ordinar, 

drejtor i revistës “Përparimi”, kryeredaktor në revistën 
“Gjurmime Albanologjike” (seria historike) dhe 

kryeredaktor i revistës “Kosova”. Po ashtu ishte njëri 

ndër themeluesit dhe anëtarët e parë të ASHAK-ut 

(1975). 

 

Akademik Ali Hadri, ishte personalitet i shquara 

shkencor, arsimor e shoqëror. Për shumë vite udhëheqës 

në vende të rëndësishme në institucione shkencore e 

arsimore të Kosovës, autor i shumë librave e punimeve 

shkencore. Gëzonte respekt te madhe te njerëzit e penës 

dhe te njerëzit e pushkës. Duhet përmendur, se, pas 
viteve të tetëdhjeta, shtypi ilegal i kohës vlerësonte lart 

kontributin e tij që epte për çështjen kombëtare dhe për 

statusin e pazgjidhur të Kosovës në kuadrin e ish- 

Jugosllavisë. 

 

Profesori ishte i lindur, më 3 mars 1928 në Lushnjë. 

Shkollën fillore dhe të mesmen i kishte mbarua në 

Gjakovë. Në Universitetin e Beogradit, më 1956 kishte 

mbarua Fakultetin Filozofik- dega e Historisë dhe, 

magjistraturën më 1960. Doktoratën e kishte mbrojtur 

me 1970, në Universitetin e Prishtinës. Duhet theksuar 

se qysh në ditët e para të shkollimit, UDB-eja kishte 
filluar ti përcillte studentët e pakt që vinin nga Kosova, 

në mesin e tyre ishte edhe i riu Ali Hadri. 

mailto:sabile_basha@hotmail.com
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Përcjellja dhe survejimi ndaj tij nuk përfunduan asnjëherë 

deri sa mbylli sytë. Në dokumentet për deformimet e 
Shërbimit Sekret Shtetëror, menjëherë pas Plenumit të 

Brioneve, kur edhe u morën në pyetje krerët e këtyre 
deformimeve. Në deklaratën e Shaban Kajtazit thuhej se: “I 

kamë thënë edhe Miqës (Mijushkoviqit) për Ibro Haskaj, 
në të cilin më janë ankua shumë qytetar, në mesin e të 

cilëve ka qenë edhe Ali Hadri nga Gjakova dhe të tjerë. 
 

Nga të dhënat që kam hasur në dosjet e ndryshme të të 
burgosurve politik, vijmë në të dhëna interesante se organet 

e sigurimit, qysh herët e përcillnin profesorin. Dhe, mund 
të zbresim shkallëve të historisë, dhe qysh më 1953/54, kur 

u arrestua grupi i studentëve të Prizrenit që studionin në 
Beograd, ndër pyetjet e para që iu bënë të akuzuarve ishte 

edhe ajo, “Ali Hadri mori pjesë në festën e flamurit, që 

organizuat në Beograd “(fjala është për një manifestim që 
organizuan studentet shqiptar për ditën e flamurit më 28 

nëntor 1953). Të burgosurit, e mohuan pjesëmarrjen e 
profesorit, por e vërteta ishte se studenti i ri Ali Hadri, 

kishte marrë pjesë në manifestim që u mbajt në konviktin 
Ivo Lola Ribar në Beograd. 

 
Me 24 qershor 1954, në Prizren, u shqiptuan dënime të 

larta për studentët e akuzuar. Ali Hadri edhe pse kishte 
marrë pjesë aktive në tërë aktivitetin e grupit, falë 

qëndrueshmërisë dhe konspiracionit të thellë të shokëve 
nuk u zbulua dhe nuk mundën ta arrestonin. Dhe çfarë 

koincidence, më 1981, profesori dënohet se në një kohë 
dhe në një konvikt studentor, më 1953, kur ishte fare i ri, 

paska kënduar një këngë nacionaliste. 
 

Ata, pushtetarët, tentuan që ta ndalnin atë, t‟ia ndalnin 
hovin e shkrimeve, duke harruar se ideali për liri, dhe e 

vërteta, nuk mund të ndalen. Të vërtetën për Kosovën, ata 
gjatë e mbuluan, e ngufatën, e ndrydhën me dhunë e 

represalie, mirëpo do të thoshte Niçe: ”E vërteta sa më 
tepër që të ndrydhet, shpërthimi i saj është më i 

vrullshëm”. Dhe ky vrull, u manifestua gjatë 
demonstratave të vitit 1968, 1981, e më vonë, kohë kjo, kur 

u trand e tërë ish-Jugosllavia; kohë kjo, kur populli 
shqiptar lëvizi si një trup i vetëm duke brohoritur e kërkua 

liri e pavarësi për Kosovën me Flamurin Kombëtar në 
ballë. 

 

Profesori, herët i kishte hetua synimet hegjemone të ish- 
Jugosllavisë, andaj nuk ishte e rastësishme as fjala e 

mbajtur më 20-25 nëntor, 1972, në Kongresin e 
drejtshkrimit të Gjuhës shqipe, me titull ”Një komb-një 

gjuhë letrare kombëtare”, ku gjatë pranverës shqiptare ‟81, 
u shndërrua në parullë që u brohorit nga demonstruesit: 

“Një komb – një gjuhë, një komb- një shtet”. Dhe eshte e 
njohur polemika ne mes prof. Hadrit dhe Tempos, e ciola 

nuk kaloi pa pasoja. Pas demonstratave studentore, të vitit 
1981, pushtetarët ndaj çdo gjëje shqiptare do të marinë një 

fushatë të paparë, por sulmi kryesor bëhej ndaj flamurit 
kombëtar shqiptarë. 

 
Duke e parë se, flamurin tonë kombëtar po e përçudnojnë 

në mënyrën më të tmerrshme dhe po e përdhosin deri në 
denigrim, si gjithmonë, profesori i nderuar nuk mundi të 

qëndronte duarkryq. “E historia sikur po përsëritet” thoshte 
me dhembje profesori. 

 
Prandaj, pas vitit 1981, përkatësisht me 22 korrik 1981, më 

21 shkurt 1983 dhe së fundi më 27 nëntor 1986, reagonte 

hapur dhe ashpër më shumë se kurrë, që flamuri kombëtar, 

të mos cenohet në asnjë pikëpamje, e as me ndryshimin 
eventual të formës dhe as me kufizimin eventual të 

përdorimit të tij të lirë e të barabartë në ish-RSFJ. 
 

Çka është e vërteta, Akademik Ali Hadri jetoi shkurt por, 
vitet e jetës i jetoi intensivisht dhe pas vete la një korpus të 

madh të veprimtarisë së tij shkencore. Në fushën e 
shkencës së historisë, duke filluar nga viti 1957, botoi 

qindra punime, dhjetë vepra monografike dhe shumë tekste 
të historisë së popullit shqiptar për shkollën fillore dhe për 

shkollën e mesme. Ka marrë pjesë me dhjetëra e dhjetëra 
herë në kongrese, konferenca, simpoziume e tubime të tjera 

shkencore. Dy herë e mori Çmimin Krahinor të Dhjetorit; u 
dekorua me Urdhrin e Meritave për Popull me Rreze të 

Argjendta dhe me Urdhrin e Punës me Flamur të Kuq. 

 
Ndërsa, kontributi i tij në Institutin e Historisë dhe për 

hartimin e historisë kombëtare ishte tejet i madh. Pas 
emërimit të tij në krye të entit e më vonë të institutit, 

angazhohet për: Hartimin e strategjisë zhvillimore të 
Institutit të Historisë për periudhën 1970 e këndej, në të 

cilën përfshinte: 1. Ristrukturimin e Institutit të Historisë; 
2. Përtëritjen e kuadrit me studiues shqiptarë; 3. 

Modernizimin e kërkimit shkencor; 4. U angazhua që 
studiuesit e rinj të vazhdonin shkollimin brenda e jashtë 

vendi; 5. Temat që do të merreshin brenda mundësive u 
angazhua që të kenë karakter kombëtar; 6. I nxiste të rinjtë 

që të punonin dhe të dilnin jashtë vendit për hulumtime; 7. 
U angazhua që gruaja shkencëtare të ketë vendin e merituar 

dhe sa më shumë të pranohen në institut;  
 

Veç kësaj, profesori ishte udhëheqës i shumë brezave, të 
cilëve u dha gjithçka nga pasuria enciklopedike e tij; U 

angazhua në bashkëpunimin me institucionet mësimore-
shkencore të vendit dhe jashtë tij; Pjesëmarrjen në 

organizimet e aktivitetet ndërkombëtare të punonjësve të 
institutit; Grumbullimi dhe blerja e librave të rinjë për 

bibliotekën dhe grumbullimi i dokumenteve të ndryshëm 
për Arkivin e Institutit; 

 
Në kohët e turbullta e të vështira që kalonte Kosova, 

profesori ishte i gatshëm që të sakrifikohej për studentët e 
punëtorët e vet. 

 

Vdiq në Pejë, më 2 dhjetor 1987. 
 

Dhe para se të na ikte, profesori, do të shkruante : “... Se 
aspak nuk do të shqetësohem nëse do të bëhem viktimë e 

sadizmit politik, sepse edhe në këtë mënyrë do të ndaj fatin 
tragjik të popullit tim...”. duke shkruar kështu ai ishte i 

vetëdijshëm për fundin tragjik, por në një mënyrë, ai 
shprehte edhe optimizmin e njeriut liridashës dhe 

pikëpamjen e tij filozofike mbi jetën.  
 

Akademik Ali Hadri, ky shkencëtar i madh i historisë 
kombëtare, në fakt, gjatë tërë jetës por edhe tani, ishte 

personi që kishte shpirtin iluminist të rilindasëve, kulturën 
dhe edukatën perëndimore, pasionin e madh për historinë, 

zemërgjerësinë e dashurinë njerëzore që e bënte një model 
për dje, për sot e për nesër jo vetëm për historianët, 

shkencëtarët por për të gjithë shqiptarët gjithandej ku 
jetojnë. 
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Kulturë: këndi për libër, prozë dhe poezi 

 

Shkruan: Mr. Sarë Gjergji, Kosovë(stublla_gj@hotmail.com) 
Sarë Gjergji u lind më 15.12.1965 në Stubëll të Epërme të Vitisë. Kreu studimet për Letërsi dhe gjuhë shqipe në 

Universitetin e Prishtinës, ku dhe vijoi edhe studimet postdiplomike. Ai ndjek studimet për letërsi, në doktoraturë, në 

Universitetin e Shkupit.Pos tjerash, ka botuar edhe këta libra me poezi: “Golgotë”, Drita, Ferizaj, 1994; “Kontrast ngjyrash”, 

Prometheus, Graz, 1996; “Terapia e vdekjes – requiem për Kosovën”, Martin Segoni & Ura, Gjilan, 2000; “Peizazh toke”, 

Eurorilindja, Tiranë, 2004, etj. Në Bukuresht, në përkujdesje dhe përkthim të Baki Ymerit ka botuar (në rumanisht) librin 

“Zjarr i pashuar‟‟. Ka qenë themelues dhe kryeredaktor i parë i revistës “Lajmëtari‟‟, në Graz si dhe kryeredaktor i revistës  

“Identiteti‟‟, që botohej pas lufte në Prishtinë. Është dhe fitues i disa çmimeve letrare për poezi dhe organizator i 

manifestimit letrar, kulturor e shkencor  “Takimet e Dom Mikelit” si dhe botues i buletinit të manifestimit me të njëjtin 

emër. Ai po ashtu ishte edhe redaktor i revistës për art, kulturë dhe letërsi, e financuar nga Ministria e Kulturës e 

Kosovës‟‟Kalendari letrar‟‟, Prishtinë.  

 

 

Bibla dhe ndikimi i saj në letërsi 
 

Bibla nuk është vetëm libri më i lexuar në histori. Ajo, si asnjë libër tjetër, në të gjitha epokat e historisë njerëzore, që e 

pasuan atë, ka prekur, ka frymëzuar e ka ndikuar personalitete të mëdha të fushës së letërsisë, të filozofisë, të pikturës, 

të muzikës, të skulpturës, të arkitekturës, thjesht ka ndikuar në çdo fushë të artit , të kulturës e të mendimit njerëzor 

përgjithësisht. Duke pasur për bazë Biblën, duke u frymëzuar dhe ndikuar nga ajo, artistë botëror krijuan veprat e tyre 

të jashtëzakonshme. Dhe shembull i mirë për këtë janë Mikelangjelo, D. Aligieri, Xh. Bokaçio, Betoveni, Mocarti, Gjon 

Milton, Dostojevski, Tolstoi, Hajne, Gëte, Khajami, Xh.B. Sho, Bodleri, Hygo, D. Kish, Tolstoi etj.etj.  

 

 

Ndikimi i Biblës në letërsinë evropiane  

Bibla është libri më i njohur dhe më i përhapur, dhe se 

në qytetërimin perëndimor ajo qëndron si një bazë e të 

gjitha shprehjeve zhvillimore shpirtërore, sidomos në 

letërsi dhe në artet figurative, në gjuhësi dhe në 

mendimin filozofik.1 Ç‟është e vërteta, Bibla është 

përmbledhje librash, të cilët në vete përmbajnë 

bërthamën e aftësisë mendore, kulturën e përbashkët 

njerëzore, harmonizimin e religjionit monoteist, nivelin 

e progresit filozofik58, etik dhe estetik, por edhe 
shkallët e qytetërimit dhe gjendjen e tij në periudhat e 

caktuara të historisë. Ndërsa, shkenca bashkëkohore 

biblike sot në vete ngërthen disa disiplina siç janë: 

hermeneutika ose shkenca e interpretimit të saj, 

historia, gjeografia, arkeologjia dhe filologjia biblike 

me lëndët e veta të studimeve. Ato të gjitha së bashku i 

shërbejnë ekzegezës ose hermeneutikës aplikative, 

përkatësisht interpretimit dhe përpunimit e studimit të 

librave, fragmenteve, fjalive dhe fjalëve nga Bibla.59 E 

shkruar prej autorësh të shumtë e në kohëra të 

ndryshme, Bibla bashkon në vete forma të ndryshme të 

shkrimit, gjini të ndryshme letrare, prandaj brenda saj 
do kemi: këngë, mite, tregime, histori, prozë, poezi, 

përrallëza, legjenda, ditarë, epope, kronika, dialogë, 

profeci, lutje.. Prandaj Bibla, si një libër me vlera të 

mëdha letrare u bë ndër shekuj një gurrë e pashtershme 

dhe burim frymëzimi për krijues të shumtë, të cilët 

huazuan prej saj motive të shumta, personazhe, ngjarje, 

simbole, figura metafora etj.etj. Në të vërtetë , studiuesi 

i njohur, Nortrop Fraji është i mendimit se letërsia 

perëndimore ka qenë e ndikuar nga Bibla më shumë se 

nga çdo libër tjetër.60 Prandaj, mosnjohja e Biblës 

kërcënon të kuptuarit të pjesës më të madhe të letërsisë, 
të artit, të muzikës, të filozofisë e të kulturës 

perëndimore.  

 

Jo vetëm në qarkun letrar gjerman, mbretëron mendimi 

se asnjë libër nuk ka ndikuar më fuqishëm në katër 

shekujt e kaluar në gjuhën dhe letërsinë gjermane se sa 

Bibla e përkthyer në këtë gjuhë nga reformatori, Martin 

Luter61, në fillimet e shekullit XVI. Janë të njohura, 

                                                
58

 Engjëll Sedaj, Bibla & Përkthimet e saj në gjuhën shqipe, Shtufi, 

Prishtinë, 1999, 24 
59

 Nebi Islami, Bibla, dritë mbi kulturën dhe qytetërimin shqiptar, 

Fjala, 25.01.1995, 18. 
60

 Nortrop Fraj., Anatomia e kritikës, Rilindja, Prishtinë, 1990, 26. 
61

 Shih për këtë edhe: Nortrop Fraj, Veliki kod(eks), Prosveta, 

Beograd, 1985, 57. 
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prandaj, diskutimet e shumta letrare për Biblën, të cilat 

nga Klopshtoku, nëpërmjet Gëtes e romantikëve arrijnë 

deri te Rainer Maria Rilke dhe Brechti, i cili i pyetur se 

cili libër ka ndikuar më shumë tek ai, përgjigjet prerë 

se është Bibla. Biblën e përkthyer nga Luteri, 

gjermanët e konsiderojnë bazë të artit të tyre. Nga ky 

kënd, letërsia gjermane në krahasim me letërsinë 

italiane, frënge e angleze nuk kishte më pse të druhej. 

Është i pafund numri i krijuesve botëror që në veprat e 
tyre e kanë Biblën (pra, edhe katër ungjijtë ) qoftë si 

model krijues, qoftë për motivet, qoftë për figurat, 

simbolet, qoftë si diskurs letrar, si hipotekts, qoftë si 

referencë etj. etj. Edhe letërsia gjermane, e kemi fjalën 

për letërsinë e krijuar pas përkthimit të Biblës në këtë 

gjuhë, njeh numër tejet të madh krijuesish të cilët në 

një ose formë tjetër do mbështeten tek Bibla. Kështu, 

veprat e Klopshtokut (1724-1803) janë derivime 

biblike. Mesia ( e shkruar ndërmjet viteve 1748-1773) 

që në qendër të saj ka Krishtin, është e ndikuar nga 

Besëlidhja e Re. Mesia. Është një vepër lirike-epike 

mbi vuajtjet, vdekjen dhe ngjalljen e Krishtit. Sipas 
studiueses Ljerka Sekuliq, suksesin e Mesias, 

(nënvizimi im), e ndihmoi edhe zgjedhja nga materiali 

biblik, flijimi i Krishtit për çlirimin e njeriut – që e 

aktualizoi simbolikisht tendencën e qytetarisë për 

“shpëtim” nga detyrimi jonjerëzor i shoqërisë (...).62Po 

me tematikë biblike janë edhe veprat e tjera të këtij 

shkrimtari, si: Vdekja e Adamit (1757), Salomoni 

(1764) dhe Davidi (1772), gjë që shihet edhe nga vetë 

titujt. Edhe te shkrimtari i madh Gëte, do të hetojmë 

praninë e Biblës. Kështu pjesa Prolog në qiell 

(Vorspiel im Himmel) e Faustit është e inspiruar nga 
Libri i Jobit (1:6-12), ndërkaq që edhe librat e tij të 

tjerë, qofshin në poezi, roman a pjesë teatrale janë 

përplot citate biblike. Fridrih Hölderlin (1770-1843) 

me elegjinë Bukë dhe verë (Brot und Wein) tematizon 

darkën e fundit të Krishtit, të cilin e quan Zotëri e 

Mësues, për të reflektuar një marrëdhënie më të 

përafërt, më intime, njësoj si Gjoni ungjilltar, rolin e të 

cilit e luan edhe te himnet Patmos, një krijim tjetër i 

ndikuar nga Bibla. Po motivet biblike do jenë të 

pranishme edhe tek Novalis (F.Hardenberg), si te 

Këngët shpirtërore (Geistlichen Liedern, 1799), ose te 
Clemens Brentano (1778-1842), në Serenata dhe 

rruzare (1810), një përpjekje kjo për një epos botëror 

të krishterë. Annette von Droste-Hülschof (1797-1848) 

do botojë ciklin e poezive lirike, meditimet mbi jetën e 

Krishtit deri në ringjalljen e tij, nën titull Viti i shenjtë 

(Das geistliche Jahr, 1851). F. Hebbel (1813-1863) 

është i njohur kryesisht për dramat e tij me përmbajtje 

biblike, si: Judita (dramatizim i librit të Juditës nga 

Besëlidhja e Vjetër), Herodi dhe Mariamne dhe 

Krishti, ndërkaq Reiner Maria Rilke (1875-1926), 

botoi: Vajtonë për Xhonatanin (Klage um Jonathan), 

Ngushëllimi i Elisë (Tröstung des Elia), Jeremia 
(Jeremia), Ester (Esther), të gjitha me motive nga 

Besëlidhja e Vjetër, ndërkohë që paraqitet edhe me 

poezitë Kryqëzimin (Kreuzingung), I ringjalluri (Der 

Auferstandene) për të përmbyllur një cikël me motive 

                                                
62

 Ljerka Sekuliq, Faza e parë e iluminizmit dhe kultura qytetare e 

ndjeshmërisë, në: Historia e letërsisë botërore 5, Rilindja , Prishtinë, 

1989 , f.67 

biblike me Jeta e Marisë. Një tjetër shkrimtar, vepra e 

të cilit do jetë me përmbajtje biblike është edhe 

Thomas Mann (1875-1955). E tillë është Jozefi dhe 

vëllezërit e tij (Joseph und seine Brüder), libër ky i 

ndarë në katër pjesë: Historitë e Jakobit (Die 

Geschichten Jakobs,1933); Jozefi i ri (Der junge 

Joseph, 1934); Jozefi në Egjipt (Joseph in Ägypten, 

1936) dhe Jozefi, shtylla e familjes (Joseph, der 

Ernährer, 1943)63. Është kjo një histori e njohur 
biblike. Romani është një pasqyrim i kohës i 

mbështjellë me një vel biblik. Autori qe edhe vet i 

mërguar dhe çështjen e eksodit e trajtoi mbi hipotekstin 

biblik: Moisiu 1:37-40. Njëri ndër autorët më të 

suksesshëm të letërsisë bashkëkohore gjermane, Stefan 

Heym (1913-2001), bazuar në historinë biblike të 

mbretit David, i cili gjithashtu kishte huqet dhe të 

metat e veta, në librin Der König David Bericht64 

paraqet sistemin politik totalitar në Gjermaninë 

Demokratike. Heroi i romanit, Ethani, i bën një raport 

mbretit David, por që rebelimin e tij kundër sistemit 

nuk guxon ta thotë hapur, por e fshehë “nën rreshta”, 
për shkak të mungesës së shprehjes së mendimit të lirë. 

Janë një tjetër kategori e shkrimtarëve gjerman të 

shekullit XX, si: G. Trakl (1887-1914), N. Sach (1891-

1970), P. Huchel (1903-1981), E. Meister (1911-1970) 

dhe P. Celan (1920-1970, në veprat e të cilëve hasim 

Psalmet dhe atë psalme pendese (Busspsalmen), si 

reagim për katastrofat e problemet e shekullit XX65.  

 

Duke qenë libër themeltar Bibla që prej më shumë se 

njëmijë vjetësh u ka dhënë teologëve dhe botuesve 

lëndë. Te botimi “Bibla-Historia e Librit”, botuar në 
Kembrixh, ripërshkruhet objekti bibël që është 

përshtatur në çdo epokë me teknikën e saj dhe me 

gjuhën. Të ndriçojë misterin, të nxjerrë në dritë pjesën 

njerëzore në rrëfimet biblike, i tillë është qëllimi i librit 

“Nga Sumerët të Kanani: Lindja e Lashtë dhe Bibla”, 

botim i shtëpisë botuese “Seuil” me muzeun e Luvrit 

në Paris. Aty shpjegohet origjina e mbëhisë universale 

për një “lidhje të përjetshme me hyjnoren”. 

 

Tekstet biblike vazhdojnë të ushqejnë letërsinë. Edhe 

pse Nietzsche ka shkruar se zotat kanë vdekur, 
biblofilët thonë se edhe i vdekur një zot mbretëron 

përjetësisht. Claudel, Gide, Bernanos kanë punuar 

shumë mbi tekstet biblike, që si të thuash janë një 

palimpsest. Edhe te “Murtaja” i Albert Camus-ë ka 

diçka biblike. Bibla mbetet çelësi i shumë shkrimeve të 

trilluara te disa autorë. Shkrimi palimpsestik çliron 

përherë një kuptim të shumëfishtë. Proust ka hapur 

rrugën për përdorimin e teksteve biblike. Kërkimi 

prustian ka një përmasë biblike për aluzionet e shumta. 

Edhe nga struktura vepra e Proust-it i ngjan katedrales, 

megjithëse aty ka përshkrime kishash të vërteta ose 

edhe imagjinare, rite, liturgji emocionuese dhe 
mondane. Sistemimi i këtij përdorimi, shënon 

                                                
63

 Shih edhe:Thomas Mann, Joseph und seine brüder, zweiter band, 

S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main, 1956. 
64

 Shih: Libri i Mbretërve 4:31 & Paslami 89:1. 
65

 Neuapostolische kirche in Deutschland: Zum Jahr der Bibel: Die 

Bibel und die deutsche Literatur, Neuapostolischen Kirche 

International, http://www.nak.de/news.de/20030531-146-de.html. 
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poliseminë dhe raportet e ardhshme shkrim-Bibël. Aty 

tërë temat biblike janë të pranishme: Gjeneza, Arka e 

Noes, engjëjt e Apokalipsit, Sodoma e Gomora, 

tempujt, apostujt, epifanitë, festimet, sakrifica e 

Abrahamit e deri te kryqëzimi dhe objektet ose 

momentet e liturgjive fetare katolike. Ajo nuk është 

vetëm burim metaforash prustiane, por një terren 

kulturor, model krijimi të vetëdijshëm për veten, për 

trupin dhe shpirtin. Bibla thoshte Pascal-i kërkon një 
lexim fjalë për fjalë si kërkim filozofik dhe iniciatik. 

Poetët bashkëkohorë i kthehen këtij teksti të 

pashtershëm, ludik si siguritë ekzistencialiste të një 

“zoti të fshehtë”, siç do të shprehej Goldman. Hugo 

thoshte se simbolet e vjetra zanafillore janë të 

përjetshme.66  

 

Edhe letërsia anglosaksone njeh mbështetjen e madhe 

në Bibël. Lulëzimi i gjuhës angleze i referohet 

përkthimit të Biblës (1382) nga John Wyclif dhe 

William Tyndale (ndërmjet viteve 1520-1530). Bibla e 

përkthyer në anglisht (ndërmjet viteve1604-1611), e 
njohur si King James Version (KJV) ose King James 

Bible (KJM), ka pasur një ndikim shumë të madh në 

letërsi. Në shek.17 poetët metafizikë, veçanërisht 

George Herbert, Crashaw dhe Donne, ndërtuan imazhe 

ironike bazuar në Bibël. Milton krijoi një univers të 

tërë shpirtëror në Paradise Lost (Parajsë e humbur) 

dhe Paradise Regained (Parajsë e rifituar), në një 

përdorim kreativ dhe gjithëpërfshirës të Biblës. 

Autobiografia shpirtërore e John Bunyan-it, Grace 

Abounding (Hir me bollëk) është e përbërë kryesisht 

nga thëniet direkte të KJB. Në shek. XVIII, King 
James Bible shfaqet si frymëzim për Jonathan Swift, 

Joseph Addison, Richard Steele, Samuel Johnson, John 

dhe Charles Wesley, Isaac Watts, Oliver Goldsmith, 

William Cowper, Robert Burns dhe William Blake67 

etj. Nortrop Fraj thekson se Bibla ka ndikuar pa pushim 

në letërsinë angleze dhe në shkrimtarët anglo-sakson68. 

Bibla është një tekst në lëvizje.69 Si e tillë, ajo 

komunikon me të gjitha epokat e mendimit njerëzor 

(letrare, filozofike etj.). Bibla është gjithnjë “një sot” 

dhe flet gjithmonë me të tashmen. Një veçori e këtillë, 

patjetër që do ta bëjë Biblën një libër të 
pazëvendësueshëm për krijuesit, jo vetëm të artit letrar. 

Duke pasur një hapësirë të gjerë përmbajtësore, Bibla 

paraqet kodin e madh letrar të kulturës dhe të 

civilizimit evropian.70 Tematikat e shumta që gjenden 

në Bibël, si: dashuria, eksodi, tradhtia, vrasja, robëria, 

paqja, hyjnorja, shpresa, ringjallja, sprova, mëkati, 

humanizmi, premtimi e shumë të tjera janë dhe 

tematika frymëzimi për krijues të shumtë. Veç kësaj, 

duke pasur parasysh edhe rrethanat (shoqërore, 

politike) në të cilat shpesh u gjenden krijuesit, për më 

tepër në rrethana të disfavorshme për lirinë e mendimit 

                                                
66

 Feride Papleka, Bibla, ndikimi i saj te letërsia, në: 

http://korcavizion.com/blog/ 1 may 2010. 
67

 Shih: Robert L. Doty, Anchor Point: The King James Bible and 

English Literature, në: http://www.campbellsville.edu/anchor-point-

the-king-james-bible-and-english-literature. 
68

 Nortrop Fraj, Veliki kod(eks), Prosveta, Beograd, 1985, 13. 
69

 Term ky i përdorur nga Feride Papleka, te: Bibla, ndikimi i saj te 

letërsia.  
70

 Engjëll Sedaj, vep. e cit. 21.  

ose edhe sanksionim e saj, është Bibla ajo që krijuesve 

do iu ofrojë strehë, një mundësi dhe model se si mund 

të shpreheshin ata, siç do të vepronte Milton tek 

Parajsa e humbur, ta zëmë.71 Por Bibla si një tekst në 

lëvizje, si Libër i Shenjtë do ushqejë me lëndë letrare, 

me lëndë arti edhe Manconin. Prandaj, rrymimi kryesor 

dhe botëkuptimi që e shpreh romani i tij (Të fejuarit, 

nënvizimi im) – është moralizimi i krishterë, 

katolicizmi dhe synimet e tij, ideali moral që del prej 
këtyre synimeve.72 Po nga i njëjti moral, po nga i njëjti 

shpirt biblik janë të frymëzuara edhe Himnet e shenjta, 

me të cilat donte të kremtonte festimet kryesore të viti 

liturgjik e të ofronte një shembull të lirikës së re, që do 

të ishte e tipit koral dhe objektiv. Nga dymbëdhjetë, sa 

kishte menduar të bënte, Manconi kishte përfunduar 

vetëm pesë himne: Ringjallja (La Risurrezione) – 

(1812); Emri i Marisë (Il nome di Maria) – 1812-

1813); Krishtlindjet ( Il Natale) – (1813); Pasioni (La 

Passione) – (1814-1815) dhe Rrëshajët (La Pentecoste) 

– (1822, redaktimi i tretë).  

 
Studiues të shumtë, duke pasur parasysh ndikimin e 

Biblës tek krijues të ndryshëm, flasin edhe për një 

letërsi të tërë kishtare botërore, ndërsa Erazmi i 

Riterdamit edhe për një philosophia biblica-

philosophia Christi.73  

 

Kur flasim ose shkruajmë për traditën letrare dhe për 

ndikimet biblike në letërsi, atëherë me të drejtë do të 

aplikojmë edhe termin letërsi kishtare, term ky letrar-

shkencor që aplikohet me dekada dhe shekuj në 

historinë e letërsisë botërore, prandaj, në dritën e këtij 
pohimi po theksojmë se në Historinë e letërsisë 

botërore mund të lexohet jo vetëm për ekzistimin e 

letërsisë kishtare, por edhe për llojet e ndryshme të 

kësaj letërsie me ç‟rast edhe janë aplikuar termat: 

drama kishtare74 (që në mesjetë ishte pothuaj e vetmja 

formë e dramës së zhvilluar dhe embrion prej së cilës u 

zhvillua drama moderne evropiane dhe teatri modern), 

drama liturgjike (e cila kulmin e vet e arriti në shek. 

XII), himni kishtar, shkrimtarë kishtarë75 etj. etj. Si 

përfaqësues më eminent që janë frymëzuar nga Bibla 

janë: Shën Ambrozi (340-397), Shën Jeronimi (340-
420), Shën Augustini (354-420), Shën Toma, Beda 

Venerabilis (670-735), Euzebi i Cezarisë (260-340) 

etj., pa të cilët nuk mund të paramendohet asnjë histori 

e letërsisë botërore.76 

 

                                                
71

 Për Parajsën e humbur shkruan edhe: Hasan Mekuli, Letërsia 

botërore, autorë dhe vepra, Libri shkollor, Prishtinë, 2002, 34. 
72

 Hasan Mekuli, po aty, 378. 
73

 Shih: Historia e letërsisë botërore 2, Rilindja , Prishtinë, 1985, 

454-456. 
74

 Shih: Fric Martini, Istorija nemačke književnosti, Nolit, Beograd, 

1971.129. 
75

 Studiuesi Alfred Çapaliku, Vinçenc Prenushin e cilëson shkrimtar 

ekleziast e shumë prej veprave të tija si kishtare. Shih: Alfred 

Çapaliku, në: Letërsia si e tillë, Toena, Tiranë, 1996, 327,330. 
76

 Shih: Isak Ahmeti, Letërsia kishtare dhe filozofia e saj, .9-26. Nga 

i njëjti autor: Bibla në letërsinë shqiptare, Gazeta Rilindja, Prishtinë, 

1999, 16-23. 
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Shkruan: Prof. dr. sc. Akil Mark Koci, Prishtinë/Londër (akil.koci@gmail.com) 
Prof. dr. sc. Akil Mark Koci u lind me 1 shtator 1936 në Prizren. Kreu akademinë e muzikës dhe magjistraturën në 

Sarajevë, ndërsa doktoroi në Qendrën Ndëruniversitare të Studimeve Albanologjike në Tiranë. Ka qenë kryeredaktor i 

programeve muzikore në Radio Televizionin e Kosovës dhe profesor dhe Prodekan në Fakultetin e Arteve në Prishtinë. 

Ështe autor i 17 librave, 250 kompozimeve muzikore dhe autor i baletit të parë në Kosovë „„Sokoli e Mirusha‟‟ që është 

luajtur në Teatrin kombëtar të Kosovës në Prishtinë dhe në Operën dhe Baletin e Sarajevës. Veprat e tij muzikore janë 

ekzekutuar në 35 shtete të botës. Ështe fitues i shumë shpërblimeve. Presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga e dekoroi me 

dekoratën „„Medalja Presidenciale e Meritave‟‟ për kontributin dhenë në fushën  e arsimit dhe kulturës. Jeton tash 25 vite 

në Londër dhe është anëtar i British    Academy, i Shoqatës së Kompozitorëve të Kosovës, Kroacisë, Britanisë, etj. 

 

Krijimtaria e kompozitorëve shqiptarë 
(pjesa e parë) 

 
Që nga viti 1971, kur kam shkruar librin me titull 

“Portrete të kompozitorëve shqiptarë në Jugosllavi‟‟, si 

botim i parë jo vetëm i imi por edhe i Shoqatës së 

kompozitorëve të Kosovës, kam pasur parasysh 

sentencën e njohur franceze “Le savoir c'est la 

pouvoire‟‟ (“Dija është forcë/fuqi‟‟) që të nxit si temë 

apo ide, qoftë edhe si emocion me shtrirje të madhe dhe 

të gjerë vendore e kohore, për t‟iu rrekur krijimtarisë, 

edhe asaj muzikologjike. Pse po e them këtë? Pasi deri 

atëherë vetëm kompozoja vepra të shumta muzikore, që 

nga ato për instrumente solistike, e deri te veprat me 
formë më të madhe orkestrale, merrja pjesë në kongrese 

dhe simpoziume, si dhe shkruaja artikuj në gazeta dhe 

revista, si në Kosovë, ashtu dhe jashtë saj. Por kurrë nuk 

e kam ndjerë hartimin e librave si nevojë ose së paku ta 

imagjinoj shkrimin e librave si pretekst lirik dhe si 

refleks i përvojës jetësore, si relativizëm për gjëra të 

tilla. 

 

Mirëpo, sentenca e mësipërme paraqet kërkesë të forrtë 

për mua se duhet të merrem edhe me këtë aspekt 

studimor, pasi ishin shumë të paktë krijuesit tanë që 

merreshin me të, kur sipas Apolinerit, studimi është 
“harmoni emetuese‟‟, akt personal e që përgjithësohet 

dhe shtrihet në hapësirë jo vetëm vendore por edhe 

kohore. Ky udhëtim, kjo betejë e të shkruarit të librave 

më ka sjellë dobi jo vetëm mua (jo materiale), por edhe 

lexuesit shqiptar, ngaqë deri tani kam krijuar dhe botuar 

tetë libra dhe tre të tjerë janë në botim. Përmes tyre 

përpiqem që ta informoj lexuesin shqiptar me arritjet më 

të reja në lëmin e muzikës së kultivuar, duke shfrytëzuar 

edhe krijimtarinë folklorike. Vetvetiu shtrohet pyetja: 

Pse në moshën e tretë të jetës po merrem me këtë lloj 

krijimtarie? Përgjigja do të vinte sipas pohimit të një 
poeti të shquar gjerman i shekullit të 19, i cili thoshte se 

pas moshës shtatëdhjetë vjeçare shkruhen më së miri 

librat. 

 

Pse e bëra këtë hyrje kaq të gjatë? Jam i vetëdijshëm se 

me paraqitjen e temës së doktoratës pranë Institutit të 

Antropologjisë Kulturore dhe Studimit të Artit 

(IAKSA), me mentor Prof. Dr. Agron Xhagollin, jo 

vetëm se do ta punoj, por edhe do ta botojë një libër që 

ka për temë Folklorin e begatshëm shqiptar, të cilin 

kompozitorët shqiptarë me bollëk e përdorin në veprat e 

tyre dhe e dyta një kësi teme dhe problemi deri tani 
askush nuk e ka trajtuar në Kosovë. Më pëlqen të 

shkruaj për kohën e shkuar. Për shokët e kolegët e mi, 

që gjithë jetën aktive krijuan vepra të reja muzikore. 

Pra, për atë kohë të moshës më të bukur e të 

ndërgjegjësimit për punët e detyrat. Të shkruash për të 

kaluarën, unë e shikoj si përgjegjësi e detyrim 

intelektual dhe moral. 

 

Mu për këtë, edhe në këtë moshë, iu rreka punës që t‟u 

lë gjeneratave pas meje një libër që duhet të jetë 

dokument kohor për krijimtarinë muzikore shqiptare në 

Kosovë në gjysmën e dytë të shekullit XX e deri sot në 

fillim të shekullit XXI. 

 

Historikisht të gjitha artet e kultivuara ndër shqiptarë, 

pavarësisht se ku kanë jetuar, pra dhe në Kosovë, kanë 
qenë me zanafillë relativisht të vonë. Si të tilla, ato në 

fillesat e tyre janë mbështetur pothuajse krejtësisht në 

lloje të ndryshme të krijimtarisë folklorike, përmes 

citimeve të drejtpërdrejta, përpunimeve, stilizimeve apo 

dhe thjesht shfrytëzimit të bulëzave folklorike apo 

frymës popullore. Por edhe në periudha më të vonshme, 

deri në ditët tona, mbështetja në krijimtarinë folklorike 

ka qenë dhe është e rëndësishme për të sjellë shpirtin 

shqiptar, krahas dhënies në këtë krijimtari të karakterit 

popullor, me qëllim që të përthithen apo të pëlqehen nga 

sa më shumë artdashës. Siç shprehet me të drejtë ndonjë 

studiues, “…karakteri popullor është një mundësi 
thjesht praktike për të komunikuar me popullin në 

mënyrë të natyrshme. Në këtë kuptim, arti duhet të jetë i 

thjeshtë e i kuptueshëm, në mënyrë që populli të mundet 

të shijojë e të mundet të përfitojë prej të gjitha 

shprehjeve të tij”. 

 

Për sa më lart, krahas faktit se krijimtaria folklorike për 

krijuesit shqiptarë të të gjitha llojeve të arteve ka qenë e 

vetmja mundësi shfrytëzimi, natyrisht për të qenë sa më 

afër të të kuptuarit nga një masë sa më e madhe 

lexuesish, dëgjuesish, shikuesish apo spektatorësh, gurra 
popullore është parë si burim modelesh a gjedhesh 

krijuese. Edhe krijuesit muzikorë fillimisht, por dhe në 

ditët tona, e shihnin krijimtarinë folklorike në 

përgjithësi, dhe atë etnomuzikologjike në veçanti, si një 

model, pikëmbështetje, burim marrjesh apo 

shfrytëzimesh të atyre intonacioneve, gjedheve 

muzikore folklorike që e shprehnin më mirë botën e tyre 

krijuese artistike apo ishin më afër saj, duke qenë 

gjithnjë e më pranë shijeve, formimit dhe interesave të 

atyre mjediseve për të cilët kanë krijuar dhe vazhdojnë 

ende të krijojnë. Ndër të tjera, kjo rrugë e ndjekur u ka 

mundësuar të gjithë krijuesve të artit muzikor në 
Kosovë që të ruajnë frymën kombëtare dhe karakterin 

popullor në vepra të natyrave të ndryshme. Mendojmë 

se kjo është një nga rrugët e domosdoshme për krijuesit 

e secilit popull, për të shprehur ndjesitë emocionale, 

veçoritë specifike, karakteristikat muzikore kombëtare, 

mailto:akil.koci@gmail.com
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të cilat pastaj përfshihen në rrjedhat e muzikës botërore, 

nëse vërtet kanë ato vlera që e meritojnë një rrezatim më 

të gjerë apo më gjithëpërfshirës në praktikat 

ndërkombëtare. Pikërisht për të parë raportet e 

shprehura konkretisht në fushën e krijimtarisë muzikore 

të kultivuar në Kosovë, në shfrytëzimin e vlerave apo 

dhe të përvojës krijuese folklorike, jo thjesht për të 

paraqitur dëshmi konkrete të mbështetjes në të, por për 

të bërë analiza konkrete, kemi ndërmarrë këtë temë 
studimore. 

 

Duhet pranuar se përgjithësisht kanë munguar shqyrtime 

të përmasave relativisht të gjera, të niveleve 

përgjithësuese, të cilat do të nxirrnin në pah dhe do të 

shërbenin për thellime të mëtejshme në specifikat e artit 

të pavdekshëm popullor, në shfrytëzimin sa më të 

kujdesshëm dhe efektiv të tij. Pikërisht për t‟i shërbyer 

më mirë krijimtarisë muzikore në Kosovë, për t‟i ofruar 

asaj mundësi, mjete shprehëse, teknika të përcjella nga 

krijimtaria etnofolklorike, të cilat mund të merren dhe 

rimerren nga krijuesit në çdo kohë, për t‟i shfrytëzuar në 
veprat e tyre artistike, kemi ndërmarrë këtë temë 

studimore. Një produkt të tillë studimor e sjellim me 

qëllimin dhe dëshirën e mirë që jo vetëm të tërheqim 

vëmendjen e krijuesve të natyrave e të rrymave të 

ndryshme, gjithnjë lidhur me shfrytëzimin e përvojave 

estetike, por dhe më gjerë, të krijimtarisë folklorike, por 

dhe si një mesazh i gjallë dhe konkret se si në rastet më 

të mira kjo përvojë është shfrytëzuar nga krijuesit që 

hodhën themelet e artit muzikor të kultivuar në Kosovë. 

Kuptohet që përmes kësaj pune, tashmë të realizuar, 

jemi përpjekur të shfrytëzojmë arritjet më të mira, për ta 
sjellë këtë si një përvojë krijuese të suksesshme. 

Njëkohësisht, përmes qasjeve të caktuara jemi munduar 

të sjellim kritikën tonë për ato raste kur përvoja krijuese 

e folklorit tonë të pasur dhe të larmishëm nuk është 

shfrytëzuar drejt dhe me kritere rigorozisht artistike. Të 

gjitha këto arritje të deritanishme, me të mirat dhe me 

mangësitë e veta, do të mund të jenë një pikëmbështetje 

për të gjithë krijuesit në Kosovë dhe më gjerë, për t‟i 

mbajtur parasysh gjatë aktit krijues të tyre. 

 

Përmbushjen e një detyre të tillë, sa të vështirë, aq dhe 
të dëshirueshme, na e kanë mundësuar dhe lehtësuar një 

sërë faktorësh specifikë që kemi pasur ndihmesë në 

punën tonë. Midis të tjerash, shënojmë se relativisht për 

një kohë të gjatë, pothuajse që nga krijimet e para 

muzikore me autor në Kosovë, e kemi përcjellë dhe 

jetën muzikore të kompozitorëve shqiptarë në atë 

hapësirë. Krahas, përmendim se dhe vetë personalisht 

kemi qenë një prej atyre krijuesve, që është ndeshur në 

rrugën e vet artistike me problematika konkrete, përsa i 

përket shfrytëzimit të krijimtarisë folklorike, mënyrave 

se si duhet të frymëzohet apo përthithet kompozitori nga 

krijimtaria e gjeniut popull. Pikërisht edhe një fakt i tillë 
na ka krijuar mundësinë dhe hapësirën e nevojshme për 

të mos qenë thjesht soditës i asaj krijimtarie që është 

zhvilluar në Kosovë, por edhe një prej atyre të 

interesuarve për të pohuar dhe për të nxjerrë në pah 

vlerat dhe mangësitë në proceset krijuese muzikore. 

Përmes shkrimesh dhe veprash të ndryshme, 

pjesëmarrjesh në veprimtari të ndryshme, ku janë 

diskutuar problemet e zhvillimit muzikor në Kosovë, 

hartimit të raporteve apo kumtimeve rreth këtyre 

zhvillimeve, kemi sjellë në vazhdimësi një pasqyrë 

gjithnjë e më të plotë të rrugës krijuese të 

kompozitorëve kosovarë më të dalluar, me fillesë që në 

hapat e para të kësaj krijimtarie e deri më sot. Pikërisht 

kjo bazë trajtesash apo shqyrtimesh të herëpashershme 

ka qenë një nga motivet nxitëse për të përzgjedhur këtë 

temë që po paraqesim për mbrojtjen e gradës shkencore 
“Doktor i Shkencave”. Krahas, janë shfrytëzuar edhe të 

gjitha burimet e tjera dokumentare, të cilat kanë 

shoqëruar me analiza, diskutime dhe shqyrtime të 

natyrave të ndryshme ecurinë e krijuesve kosovarë, të 

artit muzikor të kultivuar. 

 

Pikësynimi konkret, përmes këtij punimi, është që me 

anë të analizave dhe të përfundimeve të arritura, pas 

shqyrtimit të krijimtarisë muzikore të disa prej 

kompozitorëve më të hershëm, të cilët hodhën themelet 

e krijimtarisë muzikore të kultivuar në Kosovë, të mund 

të shprehemi me bindje se si dhe sa ata kanë shfrytëzuar 
pikërisht përvojën krijuese estetike të folklorit shqiptar 

për krijimin e veprave të tyre, në gjini dhe në lloje të 

ndryshme muzikore. Mendojmë se një gjë e tillë vjen 

më natyrshëm përmes përcjelljes së krijimtarisë 

muzikore të secilit prej krijuesve që kemi marrë në 

shqyrtim. Duke shpërfaqur më konkretisht punën 

krijuese të gjeneratave të para të krijuesve muzikorë në 

Kosovë, do të dalin më në pah dhe më konkretisht, në 

një mënyrë më analitike, jo vetëm veçoritë krijuese të 

tyre, por dhe se sa dhe se si ata i janë referuar apo kanë 

shfrytëzuar përvojën krijuese të folklorit në Kosovë. 
Nxjerrja në pah e arritjeve dhe e mangësive në këto 

procese krijuese do të mund të jetë jo vetëm një 

përgjithësim i punës së realizuar prej tyre, por dhe një 

përvojë mjaft e mirë për krijuesit në bashkëkohësi. 

 

Kosova realisht ka një numër të madh të krijuesve të 

muzikës së kultivuar, nga koha në kohë, të cilët, në një 

ndërveprim gjeneratash i lënë vendin njëri-tjetrit. Duket 

lirisht se ekzistojnë gjithfarë përvojash krijuese në 

Kosovë, të ndryshme për nga mënyra e konceptimit dhe 

e realizimit të veprave të tyre. Në këto kushte kemi 
paracaktuar që të shqyrtojmë vetëm atë pjesë të 

krijimtarisë së kultivuar në Kosovë, ata krijues të parë, 

që kanë hedhur themelet e artit të kompozuar kosovar të 

cilët shtruan shinat për zhvillime të mëtejshme. Duhet 

thënë që në fillim se puna e tyre pasionante është bazuar 

përgjithësisht në shfrytëzimin dhe përftimin nga përvoja 

estetike krijuese e artit të madh folklorik. Natyrisht, do 

të ishte një punë tejet e vëllimshme që të merrnim në 

shqyrtim të gjithë krijimtarinë e realizuar nga 

kompozitorët kosovarë, nga koha në kohë, ndaj jemi 

ndalur në shqyrtimet e disa prej krijuesve më 

përfaqësues në fillimet e artit të kultivuar muzikor në 
Kosovë. Kjo rrugë besojmë se në të ardhmen do të 

ndiqet nga studiues të tjerë, për të rimarrë apo për të 

vazhduar me shqyrtime të krijimtarisë së autorëve të 

tjerë kosovarë, për të dëshmuar ecurinë e tyre krijuese, 

edhe mbi bazën e shfrytëzimit apo të përftimit nga 

krijimtaria popullore. 

(vijon)
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Albanica e famshme shqiptare 
 

  

Rilindja Kombëtare ende është e gjallë, thekson Agim 

Gashi në një këngë të tij. Këtë e vërejmë duke e 
shfletuar koleksionin e një tribune të mrekullueshme 

shqiptare, me subjekte, fotografi e dokumente. Në këtë 

drejtim, “Albanica” konsiderohet si revista më e bukur, 

më luksoze dhe më e pasur në historinë e publicistikës 

shqiptare. Një tribunë briliante dhe fenomenale që të 

josh që në shikim të parë. Rëndësia e shtypit është e 

jashtëzakonshme. Ajo ndërlidhet me një formë të lirë të 

shprehjes së mendimit që kontribuon në formimin e 

opinionit publik. “Albanica” në këtë kontekst e ka kryer 

me nderë misionin e saj publicistik. Në faqet e saj 

ballafaqohemi me totalitetin e modaliteteve të 
komunikimit me karakter historik, politik, patriotik, 

social, sportiv dhe tursitik.     

Revista Albanica 

 

“Albanica” mund të krahasohet me revistat më të 

bukura e më të pasura gjermane dhe amerikane. 

Kryeredaktor i saj, me një eksperiencë e 

profesionalizëm të lartë dhe me përkushtim të veçantë, 

ishte kolegu im i studimeve, Skënder Blakaj. Një nga 

gazetarët më të mirë të Kosovës që trajton subjekte me 

përkushtim kombëtar, njeri me ide të qarta e të 
kapshme. Drejtor i përgjithshëm i revistës “Albanica” 

ishte Selim Pacolli, një biznismen i suksesshëm, njësoj 

si vëllau i tij, Presidenti Behgjet Pacolli. Të mos ishte 

“Mabetex‟‟ e Pacollëve, nuk do të dilnin afro njëqind 

numra të revistës “Ekskluzive‟‟ dhe të pasueses 

“Albanica‟‟. Dmth. mbi 12.000 faqe të këtyre dy 

revistave shumë luksoze. Për revistën ka pasur dhe ende 

vazhdojnë vlerësime të jashtëzakonshme.  

             

Dija e bën njeriun të lirë, por jo edhe të lumtur, ka thënë 

Aristoteli në kohën e tij. Thonë se shokët e vërtetë u 
ngjajnë yjeve. Kur mbulon errësira, ata janë të parët që 

bëjnë dritë. Të këtillë janë edhe zotërinjtë Blakaj e 

Selim Pacolli me vëllezërit e tij. Një nga lexuesit e kësaj 

tribune historike të publicistikës shqiptare shkruante 

para ca vitesh: “Ju përshëndes të gjithëve! Para nesh 

kemi një revistë që ka një sukses të madh në të gjitha 

trojet shqiptare. Edhe çelsi i këtij suksesi është e vërteta 

e historisë shqiptare. Unë personalisht shumë herë e blej 

edhe lexoj online nga Interneti. “Albanica” na jep 

shumë gjëra interesante për historinë e shqiptarisë, që 

nga kohët antike të Ilirisë e deri në ditët e sotme të 

pavarësisë së Kosovës.” Fillimisht po citojmë titujt e 
njërit nga numrat e panumërt të saj (58-59, Korrik 

2006): 

 

U nis si “Ekskluzive”, po kthehet si “Albanica, 

Universiteti mbyll problemet e zgjedhjeve, Në Hagë 

urdhëruesit e krimit ndaj shqiptarëve, Ofertë e madhe 

për brucoshë, Kosova në finishin e statusit, Bojkot 

prodhimeve serbe, Shqipëria i afrohet NATO-s, Gjuha e 

perëndive, Tri ambiente mikrosociale, Shqipëria në 

kërkim të turizmit, Synohet turizmi masiv, Fillon 

ndërtimi i rrugës së premtuar, Qeveria e aleancave 
ideologjike (Maqedoni), Shqiptarët të diskriminuar në 

Luginën e Preshevës, Shqiptarët dhe gjuha shqipe presin 

kushtetutën, Kontrastet e Shqipërisë së sotme, Hija e 

monumentit për “Heroin e panjohur”, Ilirët janë bijtë e 

Herkulit, Pasardhësit ilirë të Lekës së Madh, Thesare 

arkeologjike të lashtësisë së Kosovës, Luftëtarët 

shqiptarë të dinastisë së Mehmet Ali Pashës, Kryengritja 

shqiptare e vitit 1912 dhe politika e Serbisë, Rikthimi në 

fushën e disfatës, Skënderbeu synonte formimin e shtetit 

shqiptar, Aneksimi i Çamërisë dhe strategjia për 

helenizimin e saj, etj.  

              
“Albanica” dilte rregullisht rreth një dekadë. Të njëjtin 

fat kishte pësuar edhe gazeta e Shahin Kolonjës, që 
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kishte dalë 8 vjet me rradhë. Naçua kur nuk kishte 

donacion për botimin e Shqiptarit, punonte me punëtorët 

e tij duke vënë kalldërma rrugëve të Bukureshtit që të 

fitojë ca leja rumune për mosvdekjen e gazetës. Edhe 

gazeta e tij pati të njëjtin fat (1888-1903), edhe ajo e 

Konicës që dilte herë në Londër e herë në Bruksel, dhe 

jo vetëm ato. Nga letërkëmbimi kuptojmë se Skënder 

Blakaj, mbas TvPrishtinës ku shfryhej kombëtarisht, 

derisa e burgosën (11 maj 1981) dhe e larguan krejt 
mbas izolimit tremuajsh në burgun e Prishtinës, dhe 

mbas disa angazhimesh, edhe në organizimin politik, 

mbas çlirimit revistat për të ishin një shans që t'i provojë 

forcat edhe një herë. Ia din për nder Behgjet Pacollit për 

financimin e revistës, dhe Selimit për përkrahjen dhe 

bashkëpunimin e sinqertë vëllazëror. Pa ta nuk do të 

kishte revistë të tillë. “Mua m'u bë qëllim i jetës të dilte 

sa më e mirë”, thekson zt. Blakaj. Mrekullia e revistës 

ishin bashkëpunëtorët krejt të jashtëzakonshëm, me 

materiale të rralla, shumë sosh të panjohura fare. Edhe 

në përbërjen e redaksisë ishin emra shumë të njohur të 

kulturës shqiptare, me një pjesë të saj edhe në Tiranë. 
Revista (Ekskluzive) ka startuar në fillim të vitit 2000. 

Shtatë numrat e parë janë redaktuar në Zvicër. Te i teti 

numër erdhën Pacollët në Prishtinë dhe ngulën këmbë:  

“Nëse ti Skënder nuk e merr revistën, na po e 

mbyllim!‟‟. “U thashë që edhe në redaksi ka më të zotët 

se unë, kurse në Prishtinë posepo! E përsëritën prapë 

dhe unë pranova. Redaksia u vendos në Prishtinë dhe e 

vazhduam revistën deri te numri 38. Pastaj u bë një 

intrigë në Zvicër, shkaku i temave, dhe u ndal. Më duket 

në qershor 2003. Për tri vjet të tjera njëfarë redaksie i 

nxori nja 18 numra të transformuar krejtësisht. Me 2006 
Selim Pacolli ma qiti rrethin shumë miqësisht dhe e 

mora kryeredaktimin. Konceptin “Albanica‟‟ e kisha 

gati. Ma kishte kërkuar Presidenti Rugova, i cili 

mendonte ta ndihmojë daljen e saj. Nr. 58/59, si 

vazhdim doli në verë, dhe i fundit, nr. 97, në dhjetor të 

2010. Selimi është kujdesur ndaj meje si ndaj vëllaut. 

Behgjeti shpesh më ka thënë që mua më kanë si vëllaun 

e madh. Nuk i pata të qarta arsyet e ndaljes së revistës. 

Por e di se “Albanica” nuk mund të krijonte fitime që ta 

mbante veten. Mendoj se ajo ishte një investim i 

mrekullueshëm i Pacollëve për kulturën shqiptare. Këtë 
e kanë thënë shumë personalitete të shquara” – thot 

Skënder Blakaj.     

 

Kush ishte kryeredaktori i revistës më të bukur 

shqiptare? 
 

Skënder Blakaj u lind më 1945 në Llukac i Begut, 

komuna e Istogut. Shkollimin fillor e të mesëm i kreu në 

vendlindje dhe në Pejë. Fakultetin e Gjuhës dhe 

Letërsisë Shqipe e kreu në Universitetin e Kosovës në 

Prishtinë kurse studimet postdiplomike (Letërsi 

Botërore) në Universitetin e Zagrebit. Nga viti 1970 e 
tutje publikon në shumë revista e gazeta, shkrime, satira 

e polemika, nënshkruar me pseudonimet Mllef Madhi 

dhe Skënder Rrustemi. Gjatë periudhës janar 1974-mars 

1981, ishte gazetar dhe redaktor i kulturës në 

Televizionin e Prishtinës. Realizoi shumë emisione. 

Jehonë të madhe pati seriali dokumentar shtatëpjesësh 

për arbëreshët e Italisë, “Rrembi i këputur thahet” (me 

A. Llunjin), pastaj seriali për Lidhjen e Prizrenit në 100 

vjetorin e saj, etj. Me skenar të tij, më 1980 u realizua 

filmi “Tetë vetë kapërcejnë malin”, regjisor B. Sahatçiu. 

Mbas „izolimit” në burgun e Prishtinës më 1981 dhe 

cilësimeve ideologjike, e largojnë nga puna dhe i hiqet e 

drejta e botimit dhe të drejtat e tjera. Më 1990 merr 

pjesë në organizimin politik, në Lidhjen Demokratike të 

Kosovës, kurse gjatë viteve 1991/94 ishte sekretar i 

përgjithshëm. Për krijimet e tij janë të shumta 
prezantimet, vlerësimet, intervistat e shkrimet e 

ndryshme nëpër gazetat e atëhershme, por edhe dënimet 

për “devijime” ideologjike. Në ndërkohë bëri 

dramatizimet e suksesshme “Marathonomaku i Madh”, 

me tekste të Fan Nolit dhe “Qiriri i pashuar”, sipas 

veprës së Naim Frashërit, të dyja me regji të E. 

Kryeziut. 

 

Skënder Blakaj 

 

Nga viti 1999-2003, kryeredaktor i revistës mujore 

“Ekskluzive”. Po më 2003 themelon Shtëpinë botuese 

“ARBI Ltd” dhe bën ribotimin fototipik të korpusit 

nëntëvëllimësh “Illyricum Sacrum”. Vepra është me 

rëndësi kolosale, kurse botimi i saj ishte ngjarje me 

bujë. Skënder Blakaj ka kryeredaktuar nja 70 numra të 

revistave “Ekskluzive” dhe “Albanica”, 120 faqe revistë 

e formatit të madh. Është autor i librit 
“Skënderbeu/Scanderbeg”, 2006, “Facts that won‟t keep 

silent”, 2007 (me Z. Rrahmanin e A. Spahiun – 

dokumente për shqiptarët nga vitet 1877-1999). Për 

angazhimet e tij në TvPrishtina flet edhe libri i tij 

“Lidhja Shqiptare e Prizrenit‟‟ (Arbi Ltd, Prishtinë 

2013, 276 faqe). Aty janë fjalë për fjalë tekstet e tij të 12 

dokumentarëve lexuar në Televizion më 1978, në 100 

vjetorin e Lidhjes. Skënderi është edhe koautor i librit 

“Letërkëmbime të Rilindjes Kombëtare Shqiptare" 

(Arbi Ltd, Prishtinë 2014, 703 faqe me një parafjalë nga 

Efthim Dodona), si dhe i librit me satira “Ndjekje” 
(Arbi Ltd, Prishtinë 2015, 326 faqe me një parathënie 

briliante nga Ali Aliu).  
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Shkruan: Prof. Dr. Zymer Ujkan Neziri, Prishtinë/Kosovë 
Prof. dr. Zymer Ujkan Neziri (1946), epikolog, është mbledhës e studiues i folklorit dhe profesor universitar. Lindi në 

Siparant (Zahaq), Pejë, në një familje rugovase nga Shtupeqi i Vogël. Mbaroi studimet e larta të gjuhës e të letërsisë shqipe në 

Prizren e Prishtinë, ku kreu edhe magjistraturën e doktoratën. Më 1971 e pranuan asistent në Institutin Albanologjik, por më 

1973 e larguan. Ka qenë politikisht i ndjekur. E lejuan që të kthehet në Institut, më 1992. Nga vi ti 1967 është vjelës i folklorit, 

kryesisht i epikës. Mblodhi në Rugovë 15 vëllime të Eposit të Kreshnikëve dhe 15 vëllime të tjera në Ballkan, në cilësinë 

bartës i projektit. Nga viti 1969 publikoi rreth 400 zëra bib. për folklorin, etnologjinë, letërsinë, historinë etj. dhe është autor i 

disa veprave. Ka qenë profesor universitar në Tetovë, Prishtinë, Prizren, Shkup dhe profesor i ftuar në Poloni, Itali, Francë, 

Austri. Ka hulumtuar në SHBA (Harvard) e në Austri (Vjenë) dhe ka kumtuar në Evropë, Azi, Amerikë. Ka marrë çmimet 

«Pjetër Bogdani» dhe Medalja e Artë (SHBA). Është kryetar i Komisionit Qeveritar për përgatitjen e dosjes së Eposit të    

Kreshnikëve për UNESCO. Jeton në Prishtinë. 

 

 

U përurua filmi dokumentar për Ymer Prizrenin 

 
Fjalë rasti në përurimin e filmit, organizuar nga shoqata kulturore ''Ymer Prizreni,'' më 28.4.2017, Sharr (Dragash) 

 

Të nderuar të pranishëm, kryetar i Ansamblesë Komunale të Sharrit 

(Dragashit), z. Shaban Shabani, prof. dr. Sabahajdin Cena dhe pjesëtarë të 

shoqatave të dala nga lufta e UÇK-së, kryetar i shoqatës kulturore ''Ymer 

Prizreni,'' z. Bedri Halimi, profesorë e studentë, shoqata kulturore ''Ymer 

Prizreni'' ka realizuar dokumentarin kushtuar myderriz Ymer Prizrenit, 

figurës së madhe politike të historisë sonë më të re, që vjen nga kjo anë, nga 

Zgatari i Opojës, i lindur në vitet '20 të shekullit XIX. Ky film dokumentar 
për Ymer Prizrenin shfaqet sot para jush, në vendlindjen e tij, duke e kujtuar 

me shumë respekt kontributin e tij të madh kombëtar, në prag të 200-vjetorit 

të lindjes, po edhe të përvjetorit të vdekjes së dhunshme në Ulqin. Aty është 

varri i tij, mirë i ruajtur. Gjendet në varrezat e familjes Mollabeqiri. 

Dokumentari për Ymer Prizrenin paraqet të dhëna për rininë e tij të hershme 

në vendlindje, për gjendjen e Shqipërisë së robëruar në atë kohë nga 

osmanët, për shkollimin, për përfundimin e studimeve të teologjisë islame, 

për punën në Medresenë e Prizrenit, si dhe deputet në parlamentin osman, 

veprimtar në Komitetin e Stambollit, që kryesohej nga Abdyl Frashëri, ndih-

mues i shqiptarëve të Sanxhakut të Nishit, të ndjekur nga Serbia, më 1877-78 

etj.  

 
Të nderuar të pranishëm, ky dokumentar sjell edhe të dhëna për Ymer 

Prizrenin, në detyrën e kryesuesit të Komisionit, që organizoi mbledhjen e 

Kuvendit të Përgjithshëm në Prizren, nga doli Lidhja Shqiptare e Prizrenit, 

më 1878, ku u zgjodh anëtar i Këshillit të Përgjithshëm. Ishte ky vit kur nga 

Lidhja vritet Maxharr Pasha në Gjakovë (shtator 1878). Në vitin vijues, 

1879, u zgjodh kryetar i Lidhjes, kur Mali i Zi sulmoi Vilajetin e Kosovës, 

për t'i pushtuar Plavën e Gucinë, në dhjetor 1879. Forcat shqiptare, në 

Betejën e famshme të Nokshiqit, e thyen keqas ushtrinë e  knjaz Nikollës, të 

cilën e komandonte Mark Milani, kurse në këngë u bënë të pavdekshëm 

Adem Isufi e Rexhë Avdia.  

 
Dokumentari sjell të dhëna edhe për betejat e njohura të janarit 1880, kur nga 

shqiptarët u thye përsëri ushtria e Malit të Zi. Aty u shkel përfundimisht ven-

dimi i Evropës në Berlin që Plava e Gucia t'i jepen Malit të Zi. Ushtria 

vullnetare e Lidhjes Shqiptare të Prizrenit doli fitimtare kundër një ushtrie të 

rregullt e të armatosur mirë, madje, e ndihmuar në përgatitje edhe nga disa 

oficerë nga Rusia. Plava e Gucia shpëtuan nga pushtimi, ndonëse për liri u 

flijuan shumë dëshmorë, e ndër ta ranë heroikisht edhe dy komandatët e 

shquar, Jakup Feri e Çelë Shabani. Mali i Zi, po at vit, në prill, humbi edhe 

betejën tjetër me shqiptarë, në Rzhanicë e Helm, për pushtimin e Hotit e të 

Grudës. Por, Evropa përsëri zëvendësoi Plavën e Gucinë dhe Malit të Zi ia 

dha Ulqinin. Dorëzimin e tij e kreu Dervish Pasha, në nëntor,  përkundër 

rezistencës së përgjakshme të forcave të Lidhjes, ku ra dëshmor edhe 
komandanti Isuf Sokoli.  

 

 
Ymer Prizreni 

 

Në vitin vijues, 1881, Ymer 

Prizreni u zgjodh kryetar i qeve-

risë së përkohshme të Lidhjes, në 

kohën kur Dervish Pasha arreston 

krerët e Shkupit dhe sulmon 
forcat e Lidhjes. Pas thyerjes së 

qëndresës heroike në Grykë të 

Kaçanikut, e pastaj në Slivovë e 

Shtime, ku fituan përjetësinë Mic 

Sokoli e Sefë Kosharja, ai push-

ton Prizrenin, kryeqytetin e 

Lidhjes, me 24 batalione, më 23 

prill, por as Lidhja e as kryetari i 

saj nuk u nënshtruan. Ekipi i 

filmit e kreu si duhet punën: regj-

ia- Arbër Krasniqi, narrator- 

Besart Galica, muzika- Arbnor 
Gjinovci, kamera- Zyber 

Krasniqi, montazhi- Shpend Mor-

ina, realizimi- Tri dritare 

Production. Është ky një 

dokumentar me rëndësi për Ymer 

Prizrenin, meritë e shoqatës 

kulturore ''Ymer Prizreni'', për 

udhëheqësin e shquar të Lëvizjes 

Kombëtare dhe kryetarin e Li-

dhjes Shqiptare të Prizrenit. 
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Shkruan: Nikollë Loka 

 

 

 

 

 

 

 

 

Në vend të një falenderimi për Pultin dhe pultjanët 

 
Rreth librit të Dr. Mark Palnikaj: “Një vështrim historik rreth dioqezës së Pultit” 

 

Ka shumë mënyra për ta dashur vendlindjen dhe të 

gjithë njerëzit në përditshmërinë e jetës apo në momente 

të caktuara reflektimi ata i rikthehen asaj për 

mbështetja. Vendlindja jeton brenda njeriut.  Disa e 

duan pa mundur t‟ia shprehin dashurinë me ndihmë 

konkrete, ndërsa të tjerët lënë gjurmë ndër breza. 
Sidoqoftë, vendlindja ka nevojë për të gjitha llojet e 

dashurive, që nga lidhja emocionale me të e deri te 

përkushtimi me devocion ndaj saj.  Studiuesi i njohur 

Dr. Mark Palnikaj ka zgjedhuur një mënyrë origjinale 

për ta dashur vendin e lindjes, duke ia zbuluar disa pjesë 

të së kaluarës që të tjerët nuk i kanë parë, për shkaqe 

dhe rrethana nga më të ndryshmet.    

 

Prej disa vitesh Mark Palnikaj është angazhuar në 

fushën e studimeve për vendlindjen. Palnikaj u është 

kushtuar studimeve shumëvjeçare në fushën e historisë, 
etnologjisë, folklorit, mesa duket një pasion i hershëm i 

tij. Ai ka krijuar vit pas viti një bibliotekë të pasur me 

botime në shqip dhe në gjuhë të huaj, me studime 

themelore akademike për t‟u patur zili nga autoritete të 

larta shkencore. Duke u marrë për një kohë të gjatë me 

lexime dhe hulumtime të karakterit historik etnologjik e 

folklorik, ai ka formuar kulturën e nevojëshme  për të 

ndërmarrë studime në fushën e historisë dhe etnologjisë, 

ku është paraqitur me dinjitet me botime librash, 

artikush shkencorë, kumtesa, shkrime të karakerit 

publicistiko-shkencorë, etj.  
 

Në monografinë për Beqir Ndoun, njërin ndër drejtuesit 

e rëndësishëm të Luftës Nacionalçlirimtare në Malsinë e 

Gjakovës,  ai ia ka dalë me sukses të pasqyrojë sipas 

kritereve shkencore perëndimore Luftën 

Nacionalçlirimtare, të shpërfytyruar nga trajtime 

diletante nën ndikimin e interesave politike apo klanore.   

 

Në librin për bajraktarin e Mërturit, Tunxh Miftarin, 

Palnikaj sjell përmes dokumenteve, të vërtetat tronditëse 

që kanë shoqëruar jetën në ato male deri një shekull më 

parë. Ndërsa në një botim me titullin domethënës “A 
mund t‟i përmirësojmë traditat”, Marku i sheh normat e 

vjetra zakonore të Nikajve në një këndvështrim të ri, si 

vlerë që mund të mbijetojnë dhe të përdoren vetëm po të 

çlirohen nga ato teprime që nuk u qëndrojnë kushteve të 

reja ekonomike dhe realiteteve të reja shoqërore.   

 

Autori Palnikaj është studiues me prodhimtari të gjërë, 

referues në konferenca shkencore kombëtare dhe 

ndërkombëtare në Tiranë, Prishtinë, Shkup; lektor në 

shumicën e universiteteve shqiptare, si dhe autor i 

shkrimeve shkencore në periodikë apo në gazeta të 

përditëshme. 
 

 

Duke parë se dokumentacioni për Pultin në  arkivat tona 

nuk ishte shfrytëzuar plotësisht, ndërsa arkivat kishtare 
në Romë, Grotoferrata dhe Napoli nuk ishin hapur për 

trevën e Pultit nga asnjë studiues, ai me shpenzimet e 

veta, që prej tre vitesh është angazhuar në grumbullimin 

e një dokumentacioni të pasur. Marku ka punuar me 

javë në arkivat e lartpërmendura dhe tani zotëron në 

arkivin e tij, që e ka vënë dhe në shërbim të studiuesve 

të tjerë të njohur, një pasuri të madhe arkivore. Krahas 

kësaj, Palnikaj, nga pozitat e studiuesit që zotëron 

dokumentacion me vlerë të veçantë historike, ka nisur 

bashkëpunimin shkencor me disa personalitete të 

shquara të botës akademike si Noel Malkolm, 

Aleksandër Meksi, Robert Elisie,  Odette Marquet, 
Zymer Neziri, Mark Tirta, Lush Gjergji, Ndoc Papleka, 

Ardian Marashi, Nezir Bata, etj. Falë punës së tij, të 

paraqitur në këtë libër, Pulti del vend me histori, traditë, 

jetë, kulturë dhe qytetërim. 

 

Pulti si emërtim gjeografik dhe etnologjik ka ndryshuar 

me kalimin e kohës, ndërkohë mbijetoi  emërtimi 

dioqezë e Pultit. Kjo ndodhi si rezultat i ndryshimeve 

politike që ndodhën në Mesjetë, sidomos pas krijimit të 

principatave feudale të pavarura, ku bujarët feudalë 

luftonin ndërmjet tyre për zgjerim territoresh. Kjo është 
një nga arsyet që në literaturën historike shqiptare Pulti 
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përmendet rrallë, më shumë në  artikujt shkencorë të 

studiuesve të njohur Injac Zamputi, Kolë Luka, Zef 

Prela, por duhet theksuar se deri më sot, për Pultin nuk 

kishte një monografi të karakterit akademik që të merrte 

përsipër një studim tërësor dhe të thelluar. Studiues 

vendës nga zona të ndryshme të Tropojës, Shkodrës, 

Pejës, Gjakovës, etj. që përfshiheshin dikur në Pultin e 

vjetër, nisur nga burimet historike të botuara, kanë 

shkruar libra për treva të veçanta të  Pultit të dikurshëm, 
që sigurisht kanë rëndësi, por vlera e tyre do të ishte më 

e madhe nëse do të sillnin edhe më shumë dokumente 

historike. Dihet se toponomet, gojëdhënat, këngët 

historike, madje dhe legjendat janë burime që përdoren 

në shkrimin e historisë, gjithnjë në mungesë të burimeve 

dokumentare dhe,  kur paraqitet rasti, i nënshtrohen 

shqyrtimit përmes dokumenteve. 

 

Pushtuesi osman që në fillim u përpoq t‟i dobësonte 

lidhjet midis banorëve të fshatrave të ndryshme. Për ta 

vënë vendin nën administrim dhe për ta kontrolluar më 

mirë, autoritetet osmane e ndanë trevën në njësi 
administrative të ndryshme, duke bërë coptimin e sajë. 

Prandaj me kalimin e viteve, Pulti erdhi duke u 

ngushtuar. Për shkak të terrenit të thyer malor dhe 

aftësive luftarake të banorëve, administrata osmane nuk 

u vendos asnjëherë në Pult, por me kalimin e kohës u 

gjetën forma për të siguruar një marrëveshje të 

pranueshme për të dyja palët. Si e vetmja mënyrë për të 

siguruar  njëfarë kontrolli, qe krijimi i bajraqeve dhe 

njohja që sundimtarët osmanë u bënë organeve 

vetëqeverisëse me kushtin që edhe ato ta njihnin 

Sulltanin për kryezot dhe t‟i shkonin në ndihmë me 
ushtarë kur të paraqitej nevoja. Vetë bajraktari që 

përfaqësonte shtetin ishte njëri nga krerët dhe gjithnjë i 

kontrollueshëm e llogaridhënës për veprimet e tij. 

 

Me ndarjen e kishave, trojet shqiptare ndahen nga ana 

fetare dhe pavarësisht trusnisë së pushtetit bizantin, në 

skajin veriperëndimor të territoreve shqiptare filloi të  

kristalizohet një enklavë katolike e përfaqësuar 

fillimisht nga Ipeshkëvia e Tivarit dhe pastaj me radhë: 

e Ulqinit, Shkodrës, Pultit, Drishtit. Fillimisht malsorët 

përballuan edhe terrorin, që kishte filluar me shtrirjen e 
sundimit serb. Për nacionalistët agresivë serbë, prania 

katolike shqiptare mbështeste autoktoninë shqiptare dhe 

binte ndesh me pretendimet e tyre për “pushtimin 

shqiptar të tokave serbe” etj. Prandaj lufta e serbëve 

ndaj katolicizmit shqiptar dhe katolikëve u zhvillua në 

vijimësi.   

 

Dr. Mark Palnikaj është i pari që ka shkruar një libër 

tërësisht për Pultin. Libri është një histori e jetës dhe e 

mbijetesës së njerëzve me vendbanime, ekonomi, 

tradita, doke, zakone, fe, etj. mbështetur në burime të 

shumta arkivore dhe bibliografike që në shqip vijnë për 
herë të parë. Përmes këtij libri lexuesi mëson procesin e 

ndryshimeve që pësoi treva në fjalë në periudhën e gjatë 

prej trembëdhjetë shekujsh. Në këtë proces ndryshimesh 

të vazhdueshme disa janë më themelore dhe tërheqin më 

shumë vëmendje. Së pari, se Pulti dikur ishte një vend i 

zhvilluar me qytete, ipeshkëvi, kështjella, manastire, 

jetë ekonomike të zhvilluar, vend i rrugëkalimeve të 

rëndësishme që lidhnin qendrat e rëndësishme të 

Ultësirës Shkodrane me Rrafshin e Dukagjinit. Së dyti, 

në procesin e mbijetesës Pulti u mbyll në vetvete, pati 

zhvendosje të popullsisë për shkak të luftërave, ndalim 

të zhvillimit ekonomik dhe kalim në ekonominë 

natyrore të mbijetesës, që do të thotë mundësi minimale 

për jetesë dhe probleme ekzistenciale deri në sigurimin 

e bukës së  përditëshme, që mbeti shqetësimi kryesor i 

banorëve për qindra vjet. 

Dr. Mark Palnikaj  

 

Marku vendos në bazë të studimeve të tij 

dokumentacionin kishtar dhe merret me atë pjesë të 

Pultit që përbënte Ipeshkëvinë e tij. Vetë kisha katolike 

ka shërbyer si institucion me funksione të shumëfishta 

për banorët. Relacionet kishtare kanë dhënë një pasqyrë 

të hollësishme të jetës në male dhe janë pasuri e madhe 

historike për shumë fusha të dijes.   

 

Palnikaj ka evidentuar me dokumente masakrat e kryera 
nga turqit ndaj popullsisë dhe klerikëve katolikë, duke 

dhënë prova se edhe në vitet e fundit të sundimit të tyre, 

turqit janë sjellë ndaj shqiptarëve si pushtues. Popullsia 

e Pultit është vrarë, pjekur e djegur, por nuk e ka 

pushuar luftën kundër të gjithë llojeve të pushtuesve.   

 

Autori paraqet dokumente për genocidin serb dhe 

malazez ndaj shqiptarëve, duke na kujtuar se as 

katolikët shqiptarë nuk u kursyen në aktet e tyre 

kriminale. Për serbët dhe malazezët, myslimanët dhe 

katolikët shqiptarë ishin njësoj armiq. Malësitë katolike 
kanë bërë të njëjtën rezistencë ndaj tyre si dhe popullsia 

myslimane.  

 

Ka të dhëna të rëndësishme për vendbanimet e dioqezës 

së Pultit. Të 36 vendbanimet e evidentuara prej autorit 

jepen në ndryshimin e tyre në kohë, përmes shumë 

relacioneve kishtare, që sjellin shumë të dhëna me 

kërkesa që përsëriten nga njëri relacion te tjetri për 

numrin e banorëve dhe shtëpive, si dhe të dhëna të tjera.   

 

Për herë të parë në këtë libër bëhet evidentimi i të gjitha 

kishave të dioqezës së Pultit. Janë 93 kisha,që kanë 
shërbyer në një periudhë të caktuar kohe, ku vetëm dy 

prej tyre, kisha e Shën Gjonit afër Gegëhysenit dhe 

kisha e Shën Mëhillit të Salcës kanë ardhur deri në ditët 

e sotme. Mbijetesë në fije të perit. Përmenden dhe 23 
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famulli, ku në disa prej tyre kishte shumë kisha, si në 

Gegëhysen 5, nga të cilat katër ishin funksionale, në 

Rajë 9 kisha, etj. Numri i madh i famullive dhe kishave 

në të gjithë dioqezën e Pultit tregon për praninë e një 

popullsie të konsiderueshme, jetë fetare dhe ekonomike 

të zhvilluar, që pësoi regres nën pushtimin osman, sa 

për nje periudhë kohe, në të gjithë Pultin kishin mbetur 

vetëm dy priftërinj. Ndoshta kjo gjendje me dy 

priftërinj, pa Ipeshkëv dhe me jetë fetare të paralizuar ka 
vazhduar për shumë kohë, deri sa fuqitë europiane 

filluan t‟i diktonin Perandorisë Osmane respektimin e të 

drejtave të popullsisë së krishterë.   

 

Palnikaj sjell për herë të parë në historinë kishtare një 

listë të klerikëve që kanë shërbyer në dioqezë për një 

periudhë të gjatë kohe. Ai shfrytëzoi dhjetra relacione 

për periudhën nga viti 1628 dhe deri në vitin 2005.  Aty 

ku ka qenë e mundur, ai sjell të dhëna për klerikët e 

përmendur si kombësia, vendi i lindjes, viti i 

shugurimit, funksionet në hierarkinë kishtare, viti i 

vdekjes dhe për ata që ishin martirizuar edhe të dhëna 
rreth mënyrës së vrasjes së tyre. Në atë listë mund të 

gjendet se cilët nga këta klerikë ka qenë me kombësi 

shqiptare dhe për një pjesë prej tyre, nisur nga 

mbiemrat, dhe trevën nga vinin. Për dyzet vitet e para, 

nga viti 1628 dhe deri në vitin 1668 kemi klerikë të 

huaj, shumica dërmuese e të cilëve qenë misionarë. Nga 

viti 1668 dhe deri rreth viteve 1900, kemi françeskanë të 

huaj dhe vendës pothuajse në numër të barabartë dhe 

pas vitit 1900 me shumicë dërmuese shqiptarë deri në 

vitin 1967. Me ringjalljen e veprimtarisë së kishave pas 

vitit 1990 edhe në dioqezën e Pultit erdhën misionarë të 
huaj. 

 

Libri sjell kontribute të rëndësishme dhe në studimin e 

jetës materiale dhe shpirtërore, duke përshkruar kushtet 

e banimit dhe të jetesës, marrëdhëniet brenda familjes, 

në vëllazëri, fis, fshat apo më gjërë. Në gjendjen në të 

cilën ndodheshin,pultjanët u ishin ekspozuar plotësisht 

kapriçove të natyrës. Banorët e fshatrave kishin problem 

em rrugët, se një shkëmb i pakalueshëm, një mal i  lartë 

dhe  i pakapërcyeshëm, reshjet e zgjatura, etj. bllokonin 

vendkalimet e shkurtëra dhe zgjasnin rrugët. Në verë 
kur shterronin përrenjtë, banorët ndërtonin ura të 

përkohshme, që i përlante ujë në vjeshtë. Përpjekjet për 

ta disiplinuar natyrën që mos t‟u shkaktonte dëme kanë 

vazhduar deri në mes të shekullit të kaluar, madje dhe 

më vonë.  

 

Dr. Palnikaj sjell në këtë libër dokumente që përdoren 

për herë të parë nga historiografia shqiptare, që falë 

punës së tij mund të citohen në studime të tjera. 

Kërkimet e tij në Vatikan, Grotoferrata, Napoli, Arkivin 

e Shtetit dhe Bibliotekën e Etërve Françeskanë në 

Shkodër kanë plotësuar një nevojë që ka patur 

historiografia jonë e studimeve kishtare për dokumente 

të reja. Ndërsa nga librat e përdorur prej tij janë Iliricum 

Sacrum, Annuario Pontificio 2015; Conradus Eubel, 

Hierarkia Catholica, volumi I – IV;  Ludovico 

Thomasino, Ecclesiae Disciplina, Lib. 1-De Primo Cleri 

Ordine, Lib. 2-De Secundo Cleri Ordine, Lib.III, De 

Clericornum & Monacorum Congregationibus, Venetiis 

MDC CXXX;  Loernzo Tachella, Le antiche sede 
episcopali latine, greche e bulgare dell Albania antica e 

della Macedonia; Enciklopedia Cattolica, Robracher, 

Historia e kishës; Francesco Carrara, Diocese di Spalato 

un tempo Salonitana di Spalato MDCCCXLIV; Ivan 

Kukuljaevic, Sakcinski Codex Diplomaticus Regni 

Croatiae, Slavoniae et Dalmatiae, që janë burimet 

themelore të referencës për studimet e historisë së 

dioqezave. 

 

 Libri i studiuesit, Dr. Mark Palnikaj vjen në radhën e 

botimeev që studiues të ndryshëm po bëjnë për historinë 

e dioqezave katolike në vend. Me prurjet e reja 
dokumentare, Marku bën një përshkrim të thellë dhe të 

saktë të realiteteve historike në vend. Koncepte të tilla 

si: “Mbijetesa nën pushtim”, „veprimtaria misionare”, 

“konvertimi”, “vëllazërimi ndërfetar”, “lufta kundër 

pushtuesit” fitojnë referenca të reja. Falë dokumenteve 

të paraqitura në këtë libër, me fakte të reja që u shtohen 

dokumenteve të mëparshëm, Pulti paraqitet si trevë 

qëndrese dhe vatër atdhetarizmi. Treva që dikur quhej 

Pult është e vendosur gjeografikisht midis dy ultësirave: 

Nënshkodrës dhe Kosovës dhe sipas rasteve ka dhënë e 

marrë herë me njërën e herë me tjetrën, në simbiozën e 
përjetshme të fushës me malin. Gjeografia i ka 

përcaktuar kësaj treve një mision, historia i ka caktuar 

një detyrë, që Pulti të mbetet përjetësisht një kala 

natyrore e shqiptarizmit që rrezaton qëndresë, frymon 

shqip me njerëzit fisnikë që mbajën mbiemrat identitarë: 

Krasniqi, Gashi, Berisha, Bytyqi, Nika, Curri, Shala, etj. 

Vepra është shërbim i mirë ndaj të vërtetës historike dhe 

një homazh ndaj përpjekjeve mbinjerëzore të kësaj treve 

për mbijetesë dhe ruajtje të identitetit të vet.   
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Shkruan: Migena Arllati, Gjakovё/Kosovё 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intelektuali ka mendjen dhe pendёn, po aq tё fuqishme sa luftёtari armёn! 

 
Recensё mbi librin “Vepra (Arsimi shqip nё Suedi) 2” e autorit  Hysen Ibrahimi 

 

Njё libёr jo i rёndomtё, as i zakonshёm, pёrkundrazi njё botim prezantues i 

aktivitetit disadekadёsh nёkrijimin dhe lёvrimin e shkollave shqipe nё 

Suedinё mike tё popullit shqiptar, nё Suedinё mikpritёse tёmijёra 

shqiptarёve refugjatё, si tё atyre politikё, ashtu dhe tё atyre ekonomikё, nё 

Suedinё e vlerave perёndimore, simbol tё demokracisё dhe tё respektimit tё 

tё drejtave tё njeriut. “Vepra (Arsimi shqip nё Suedi 2” vjen si njё 

ndёrmarrёsi serioze e autorit Hysen Ibrahimi. Ai kёtu paraqitet jo vetёm si 

njё shkrues i zellshёm por edhe si njё kёrkues i papёrtuar i arkivave dhe 

shёnimeve tё shumta, tё cilat i ka kёrkuar dhe hulumtuar me njё vullnet tё 

admirueshёm. Po me kёtё vullnet dhe dёshirё tё pёrhershme ai i ka shёrbyer 
shqipes dhe shqiptarёve gjatё gjithё kohёs sa ka jetuar nё Suedi, duke u 

shndёrruar nё njё avokat tё palodhshёm tё ҫёshtjes shqiptare.  

 

Qё nё fillim, autori e 

hap librin me pohimin 

se shqipja ёshtё njё 

gjuhё mё vete, seajo i 

takon vetёm popullit 

shqiptar, dhe se s‟ka tё 

bёjё asgjё me 

sllavishten sikurse 

shqiptarёt s‟kanё tё 
bёjnё fare me sllavёt. 

Teza e prejardhjes nga 

ilirishtja e shpjegon nё 

mёnyrё shkencore 

kёtё pohim, tashmё tё 

njohur botёrisht, po aq 

tё njohur edhe nga 

suedezёt tё cilёt janё 

paqёsorё dhe pranues 

ndaj vlerave tё tё 

tjerёve, nё kёtё 
kontekst ndaj vlerave 

tё shqiptarёve, si 

pasardhёs tё arbёrve e 

tё ilirёve. Ёshtё 

pikёrisht teza e 

prejardhjes ilire 

pasaporta e parё pёr 

ҫdo shqiptar qё shkel nё Europёn perёndimore, nё tё cilёn njё derё e madhe 

e hapur ishte shteti suedez, njё ndёr vendet mё tё dёshmuara pёr principet 

dhe politikat demokratike ndaj vendasve si dhe ndaj tё ardhurve.  

 

Autori iёshtё thellёsisht mirёnjohёs popullit suedez, sepse nё fund tё fundit 
ai ёshtё njё djalё shqiptar, dhe vetё shqiptarёt nga natyra janё mirёnjohёs pёr 

mikun qё iu gjendet nё ditё tё vёshtira. Nё emёr tё sё vёrtetёs sё madhe dhe 

nё emёr tё mirёnjohjes sё pakufishme, ai vё nё dukje se nё kohёn kur nё 

Kosovё po mbylleshin dhunshёm 

shkollat shqipe, nё Suedimerrte 

hov gjithnjё e mё shumё hapja e 

klasёve tёmёsimit tё shqipes pёr 

fёmijёt shqiptarё, si dhe tё gjithё 

tё tjerёt qё dёshironin ta mёsonin 

kёtё gjuhё, sa tё lashtё, aq dhe tё 

bukur. Bile nuk u mjaftua vetёm 

me kaq, por Enti Shkollor i 

Suedisё pёrpiloi tekste shkollore 
dhe ndihmoi nё botimin e tyre, 

gjё qё edhe njёherё vёrtetoi faktin 

se tё drejtat e pakicave 

kombёtare, janё model pёr gjithё 

botёn perёndimore, sidomos kur 

bёhet fjalё pёr fushёn e arsimit.  

 

Autori vё nё dukje meritёn e 

pamohueshme tё mёsimdhёnёsve 

shqiptarё, rolin e kёshillit tё 

prindёrve, numrin e objekteve 

shkollore, mjeteve mёsimore e tё 
shumёҫkaje tjetёr qё ai e trajton 

nё planin konkret dhe statistikor, 

duke plotёsuar kёshtu rrethanat e 

nevojshme pёr ta kompletuar 

temёn tё cilёn merr nё trajtesё. 

Nё shtatё kapituj sa ka gjithsej 

libri, ai i mbetet aq besnik fakteve 

dhe tё dhёnave konkrete tё 

mbledhura nga terreni dhe nga 

dёshmitё e marra prej 

dёshmitarёve tё atyre proceseve, 
saqё rrёfimi bёhet tёrёsisht 

objektiv, dhe kёsisoj i qartё dhe i 

besueshёm. Kёto tё dhёna i 

referohen njё varg faktesh, duke 

nisur qё nga data e hapjes sё 

shkollёs sё parё shqipe nё Suedi 

(vjeshtё 1968), mёsuesit tё parё tё 

kёsaj shkolle (Bejzat Beqiri), 

mёsimdhёnёsit e shqipes nё 

qytete tё ndryshme suedeze, 

Kuvendi themelues i arsimtarёve 

shqiptarё“Naim Frashёri” nё 
Suedi (30. 05. 1992), Kongresi i 

parё mbarёshqiptar (Prizren, 

nёntor 2001), Konferenca e parё 
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kombёtare e shkollave shqipe tё mёsimit plotёsues nё mёrgatё (Zvicёr, 

qershor 2003), procesverbale nga Kuvende dhe takime zyrtare, dorёshkrime 

autentike, aktvendime, fotografi dhe plot e plot materiale tё botuara nga 

gazetat e atjeshme, e qё tё gjitha kёto i sigurojnё veprёs njё bazament tё 

fortё faktik.  

 

Vёnia nё spikamё e kontributit disadekadёsh tё veprimtarit tё palodhur Bedri 

Paci nё arsimimin shqip tё gjeneratave tё reja me banim nё Suedi, i vjen 

pёrshtati temёs sё botimit. Veprimet konkrete dhe tё njёpasnjёshme tёkёtij 
personaliteti nё ngritjen e vetёdijes sё popullatёs shqiptare, dhe krahas kёsaj 

nxitja e pёrhershme qё krahas ruajtjes sё identitetit shiptar tё vijohet 

natyrshёm me pranimin e vlerave dhe pёrshtatjen nё ambientin suedez, janё 

disa nga pikёsynimet kryesore tё aktivitetit tё tij. Ndikimi i autoritetit tё tij “e 

detyroi” tё hidhej nё politikё ku do tё influenconte me tё madhe idetё pёr njё 

shoqёri sa mё demokratike dhe tё vёmendshme ndaj pakicave. Karriera dhe 

aktiviteti i bujshёmi prof. Pacit kishte vetёm njё qёllim: t‟i vinte nё ndihmё 

popullit tё tij nё mёrgim, dhe kёtё aksiomё nuk e shmangu asnjёherё nё jetё. 

Bile ngulmoi dhe arriti qё tё bёhen hapa tё koordinuar nё bashkёpunimin 

mes institucioneve arsimore nё Kosovё dhe instancave tё arsimit shqip nё 

Suedi; po ashtu u punua shumё nё vёnien e kontakteve me Mёrgatёn 

Shqiptare nё Europё pёr t‟i furnizuar ata me tekstet shkollore shqipe tё 
botuara nё Suedi.  

 

Intelektualё e veprimtarё tё devotshёm nuk i kanё munguar asnjёherё botёs 

shqiptare, ndaj nё kёtё prizёm autori i vё nё dukje emrat e atyre qё 

kontribuuan nё Suedi, dhe jo vetёm atje. Si rezultat i punёs sё vazhdueshme 

tё tyre, ai arrin nё konkluzionin se mёrgata shqiptare nё Suedi kishte 

mbledhur nё gjirin e saj intelektualё tё shumtё qё dinin, donin dhe punonin. 

Sidomos gjatё viteve ‟91 - ‟92 kur Suedinё e mёsyu njё valё e fuqishme 

refugjatёsh, roli i veprimtarёve gjatё kёsaj kohe ishte eminent nё:sё pari 

strehimin dhe mbёshtetjen e tyre, e sё dyti nё pёrkrahjen pёr t‟u integruar si 

gjithё tё tjerёt. Ishte mёrgata shqiptare ajo qё pёr vite tё tёra mbajti mbi supe 
akumulimin e fondeve tё dedikuara pёr Kosovёnduke 

paguar“Trepërqindëshi”, ndёrmori aksionin “Ndihma pёr Pavarёsinё e 

Kosovёs”, ngriti Fondin pёr raste tё jashtёzakonshme, Ndihma zonave tё 

rrezikuara nё Kosovё (1998), pastaj më vonë “Vendlindja thёrret” etj.   

 

Ёshtё i pashmangshёm fakti qё arsimtarёt punuan nё mёnyrё humanitare dhe 

pa pagesё, sakrificё e cila flet pёr shpirtin e kolektivitetit qё kishin kёta 

njerёz, tё cilёt duke kuptuar rrethanat dhe kohёn aspak tё volitshme, dhanё 

njё provim tepёr tё rёndёsishёm pёr sa i pёrket identitetit tё tyre si shqiptarё 

dhe misionit tё tyre si mёsues. Po ashtu njё betejё e vёrtetё ishte pёrballja me 

propagandёn serbe sё cilёs ata iu kundёrpёrgjigjёn si intelektualё tё vёrtetё, 
duke mos harruar se intelektuali ka mendjen dhe pendёn po aq tё fuqishme 

sa luftёtari armёn.  

 

Promovimi dhe ruajtja e identitetit, gjuhёs amtare, kulturёs dhe shumёҫkaje 

tjetёr qё i pёrket ambientit shqipfolёs, pritej me interesim edhe nga vetё 

institucionet suedeze, pasi populli suedez e dinte se kur ishte fjala pёr 

popullin shqiptar, bёhej fjalё pёr njё ndёr popujt mё tё vjetёr tё Europёs. Pёr 

kёtё arsye, autori Ibrahimi, natyrshёm tregohet mirёnjohёs, falenderues ndaj 

mbёshtetjes qytetare dhe institucionale suedeze. Ai si shqiptar e djalё 

shqiptari qёёshtё, duke pasur nё gen virtytin e fisnikёrisё dhe mirёnjohjes 

pёr njerёzit bujarё dhe pranues, 

tregohet falenderues ndaj njё 

shteti qё mirёpriti dhe ndihmoi nё 

nevojat e tyre tё domosdoshme 

pakicёn shqiptare, e cila asnjёherё 

nё ekzistencёn e saj nuk ёshtё 

mjaftuar me ushqimin nё tryezё, 

por sё pari iёshtё dashur ushqimi 

atdhetardhe ai kulturor.  
 

Vetё autori i kёtij libri ёshtё njё 

nga bijtё mё tё devotshёm nё 

ndihmesёn e dhёnё pёr kombin 

shqiptar. Ai i ndihmoi ҫёshtjes 

shqiptare nga kёnde tё ndryshme 

duke nisur thjeshtё si njё 

emigrant, mandej si njё 

intelektual, pёr tё arritur deri tek 

kontributi si kryetar i Shoqatёs sё 

Shkrimtarёve dhe Artistёve “Papa 

Klementi XI Albani”, njё rrugё e 
gjatё kjo, nё tё cilёn ai u tregua 

njё shqiptar me zemёr tё madhe, 

njeri me energji tё pasosura ndaj 

kombit, me pёrkushtim dhe 

dinjitet tё pashembullt.  

 

Edhe ky botim qё ai sapo vё nё 

duart tona nuk ёshtё gjё tjetёr 

veҫse vazhdimёsi e misionit tё tij, 

pёr t‟iu pёrkushtuar pa kushte 

interesave kombёtarё. Puna e tij 
nё kёtё libёr ёshtё njё shembull i 

shkёlqyeshёm se si duhet tё 

trajtohen dhe tё evokohen 

periudha tё vёshtira tё ekzistencёs 

sonё, periudha nё tё cilat janё 

sprovuar vlerat e vёrteta. Urojmё 

qё njerёz tё tillё tё ketё sa mё 

shumё nё botёn shqiptare, 

intelektualё qё asnjёherё nuk 

presin se ҫ‟do tё bёjё Atdheu pёr 

ta, por apriori ata bёjnё dhe japin 
shumёҫka pёr Atdheun.  

 

Gjakovё, 30. 03. 2017 
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Recension 

 

Dibran Demaku në gjuhën gjermane 
 
(Geographie der Seele / Gjeografia e shpirtit.Përktheu Renate Müller, Amanda Edit, Bukuresht 2017) 

 

Daniel Marian 

Arti poetik është një koncept me 

një karakter normativ, specific 

për estetikën që regjistron një 

ansambël rregullash e normash 

lidhur me “lindjen” e poezisë, 

duke respektuar teknikën e 

letërsisë. Dibran Demaku vjen 

para nesh me një gamë poemash 

të shkurta e të denja si frymëzim 
për piktorët: “buzëmbrëmje e 

purpurtë shtatori/ e lerë me ngjyra 

në rreze dielli/ ëndërr e hershme 

flatra mori/ një ylber në një cep 

qielli” (Pejsazh). Apo: “kur 

ndahen rrugët e jetës/ në ishullin 

e Itakës apo të Kretës/ ëndrra i 

shembet të vërtetës// kur ndahen 

rrugët e jetës/ të gjithë i kthehen 

vetëvetes/ merimanga end penjt‟e 

rrjetës” (Rrugët e jetës) 
 

Përmes strukturës së saj, vepra në 

fjalë nuk u dedikohet vetëm 

artistëve, por edhe lexuesve të 

rëndomtë. Në një mënyrë 

autentike, duke u nisur nga 

mendimi e nga shpirti, poeti na e 

vërshon shpirtin me “Gjeografinë 

e shpirtit”, “duke mbyllur dyer 

dhe dritaret/ e ishullit tënd venitur 

nëpër stinë e vite/ anijes së 

shpresave/ iu dogjën faret/ nisur 
drejt tejë nëpër vite-dritë” (Nisur 

drejt teje). 

 

Ndoshta mund të jetë një 

drithërimë drejt një rrëfimi për 

një vlerësim të veçantë të shpirtit 

njerëzor, në një vend të thellë e të 

plleshëm, siç është Kosova. 

Vepra respektive mund të 

kundrohet si një Luvër apo si një 

Versaj i tërë, me përfytyrime që 
shpërthejnë nga platforma e 

fjalëve, të rradhitura me elegancë, 

që nga fillimi, madje që nga 

kundrimi i ndjenjave të trazuara. 

Pjesa dërmuese e poemave 

përfaqësojnë fakte nga historia e 

kohës, e mendimit, e gjumit dhe 

ëndrrës: „nuk e di si e ke bërë 

gjumin/ vetëm unë s`kam fjetur 

fare/ duke e soditur lumin/ kam 

bërë rojë në dritare// nata derdhte 

qëtësi/ hënë e verdhë nga lartë 

vështronte/ në cep të rrugës një njeri/ yllin e vet polar peshonte... (Pagjumësi) 

Kopertina e librit “Geographie der Seele / Gjeografia e shpirtit” 

 

Gjeografisë së shpirtit nuk i mungon elementi erotik i ndjeshmërisë. 

Gjithmonë i trazuar, guxoj të them se poeti deshifrohet në intimitetin e 
pashmangshëm të relativitetit: “ora dy e gjysmë e natës/ ti fle gjumë s`të bëhet 

vonë/ pentagrameve të kantates/ elegji e ëndrrës sonë// ora katër e mëngjesit/ ti 

fle gjumë s`të bëhet vonë/ labirintheve të vesit/ tretur është ëndrra jonë” 

(Zgjuar). Kjo duket më shumë se një deklaratë dashurie, e mbështjellë me një 

parfum emocionesh. Dhe mu kjo mund të jetë stadi deklarativ i vetëdijësimit të 

ndarjes së mbarë botës së kuptuar nga të gjitha anët kardinale, e të prura në 

regjistrin personal. 

 

Do të tentoja të them se fjala është për një „përkohshmëri”, kur kemi parasysh 

përmbajtjen dhe formulën e kohës në termine të përcaktuara. E nisa një ide 

këtu dhe dua ta shpjegoj: askund nuk mbetet jashtë nesh rekëtima e 

probabilitetit tonë. Mundësia e   sekondave që na shpien më tej ndërlidhen me 
kohën që nuk mund të matet, dhe në asnjë rast të kohës së shtrenjtë të poetit, 

që ka fat të jetë i lumtur, shpesh herë herët, por edhe po aq herë vonë: “çfarë të 

të them në këtë mëngjes/ të flas një fjalë apo të hesht/ një bebzë të syrit një 

pikë vesë/ dhe vjeshta që ka hyrë në mes” (Vjeshtë në mes). 

Mirësjellja e shpirtit konsiston në mënyrën për të menduar gjëra të ndershme 

dhe delikate. Dibran Demaku nuk është vetëm poeti i ëndrrave dhe i kohës, 

por edhe i mendimeve, i meditimit. Dhurata më e madhe e hyjnive është 

mënyra për të mos menduar gabimisht. Mendimi është prona më e lartë, 

ndërsa “përshkrimi” mbështetet në rrëfimin e së vërtetës në konformitet me 

natyrën, duke e dëgjuar: “e bardhë si reshje e dëborës/ e ëmbël si buzqeshjë e 

metaforës/ e ëndërruar në shuplakë të dorës/ e mbetur peng në unazë të 
kurorës” (Ëndërrim). 

 

Shqiptari i Gjermanisë vjen në gjuhën gjermane me një projekt të veçantë, me 

plot imagjinatë dhe ndjeshmëri. Ai din ta gjejë shtegun e fjalëve që vijnë me 

sinqeritet deri te ti. Ai din ta nxjerrë në breg ëndrrën e zhytur në lumë, me një 

shpresë të ndezur për një dashuri të zjarrtë. “Gjeografia e shpirtit” është një 

vepër e rrumbullaktë, e pjekur dhe perfekte.  
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Shkruan: Jeton Kelmendi, Bruksel/Belgjikë 
Jeton Kelmendi, poet, dramaturg përkthyes letrar dhe publicist, lindi më 1978 në Pejë (Kosovë). Shkollën fillore dhe të 

mesmen i kreu në vendlindje, ndërsa studimet për Komunikim Masiv në Prishtinë, kurse studimet post-diplomike në ULB - 

Universitetin e Brukselit (Politikat ndërkombëtare dhe çështjet e sigurisë). Master-in e dytë e bëri për diplomaci, ndërsa 

është kandidat Doktor Shkence për Politikat e Sigurisë Ndërkombëtare. Vite me radhë shkroi dhe botoi poezi, prozë, ese 

dhe tregime. Si emër Jeton Kelmendi u bë i njohur për lexuesin në Kosovë me përmbledhjen e parë me poezi “Shekulli i 

premtimeve”, të botuar më 1999. Në vijim botoi edhe një sërë librash të tjera. Poezitë e tij u përkthyen në më shumë se 25 

gjuhë të huaja, u botuan në disa antologji ndërkombëtare, duke bërë kështu të jetë poeti më i përkthyer shqiptar. Është 

veteran i luftës që bëri UÇK-ja më 1998 - 1999. Aktualisht punon dhe jeton në Bruksel. 

 

Alicja Maria Kuberska 

 
Përktheu nga Anglishtja: Jeton Kelmendi 

 
Alicja Maria Kuberska– poeteshë polake, romanciere, gazetare, redaktore. Ka lindur në vitin 1960, në 

Świebodzin, Poloni. Tani jeton në Inowrocław të Polonisë. Në vitin 2011 botoi vëllimin e saj të parë të 

poezive me titull “Realiteti i xhamit‟‟. Vëllimi i saj i dytë “Analiza e ndjenjave‟‟ u botua në vitin 2012. 

Vëllimi i tretë i përmbledhjes “Moments‟‟ (Momente) u botua në gjuhën angleze në vitin 2014 në Poloni dhe 

në SHBA. Në vitin 2014 Kuberska botoi romanin  “Trëndafila Virtuale‟‟ dhe vëllimin e poezive “në kufirin e 

ëndrrës‟‟. Vitin e ardhshëm vëllimi i saj me titull “Vajza në Paqyrë‟‟ është botuar në Britaninë e Madhe dhe 

“Love me‟‟ (Më do) në SHBA. Në vitin 2015 ajo gjithashtu ka redaktuar antologjinë me titull “Ana tjetër të 

ekranit‟‟. Në vitin 2016 ajo pëgatiti dy vëllime “Shija e Dashurisë‟‟ (ShBA) dhe “Thief of Dreams‟‟ (Hajni i 

ëndërrave), Poloni, si dhe antologjinë me titull “Dashuria është si ajri‟‟. Poezitë e saj janë botuar në antologji 

të shumta dhe revista në Poloni, ShBA, Britani të Madhe, Belgjikë, Kil, Izrael, Kanada, Indi, Itali, Uzbekistan, 

Republikën Çeke, Korenë e Jugut dhe Australi. Përveç kësaj, poezitë e saj janë lexuar në programe të 

ndryshme në radio në Poloni dhe Belgjikë. Ajo është paraqitur në New Mirage Journal (ShBA) në verën e vitit 

2011. Poezia e saj “Train‟‟ (treni) u propozua për Çmimin Pushcart në 2011. Me 2014 poema e saj “Në 

papafingo‟‟ është përmendur në konkursin ndërkombëtar Nosside në Itali. Vitin tjetër poema e saj me titull 

“Hajni i ëndrrave‟‟ fitoi medalje në këtë konkurs në Itali ndërsa poezia e saj “Vallëzim në vesë‟‟ është 

nominuar për çmimin Pushcart. Ajo ishte paraqitur në revistën “Viti i poetit II‟‟ në mars 2015 (ShBA).Ajo 

shkroi edhe një tekst për teatër, një numër të intervistave për revistat polonisht dhe gazeta amerikane, etj.  

Alicja Kuberska është anëtare e Shoqatës së Shkrimtarëve në Varshavë, Poloni. 

 

          Alicja Maria Kuberska 

 
Treni 
E mora trenin e jetës 
Me asgjë, 
Pa rroba, 
Pa ndjenja. 
Një fletë të bardhë letre. 
Letër-njolle ethithurgjithçkaje. 
 

Do të dal e ngarkuar me tufa  
Kujtimesh dhe përshtypje. 
 
I mbush ato me kujdes. 
Disa prej tyre venitur, si 
Ink nga letra të vjetra. 
Të lidhur me shirita të gjitha ngjyrave. 
Këta të bardha janë 

Falaime jothelbësore 
Dhe ato të zezat janë të rënda dhe traumatike. 
 
Kam takuar shumë pasagjerë, 
Gjatë këtij udhëtimi të gjatë 
Dhe shumë pa-lëkurë, 
Të cilët u kapën 
Në ndalesa të ndryshme. 

 
Çdo takim, 
Edhe ky tani, një i shkurtër, 
Si një rreze e diellit ose 
Vibrim e krahë future, duke u 
Pasuruar e mbushur çantën time të përvojave. 

 

 

 

 

 

 

Unë jam 
Unë jam ajo që jam. 
Bazuar në realitet si rezultat i ngjarjeve, 
Duke marrë shanse dhe zgjedh jetë informuara. 
Unë nuk e di se sa ishte deri në unë, 
Ose sa e trashë ishte në eshtra, 
Kjo më shpie për të takuar njerëz 
Dhe për të kuptuar qenien e vërtetë. 

Ndonjëherë një fjali 
Mund të ndryshojë botën, 
Ashtu si një shkëndijë do të digjet realiteti i vjetër. 
Unë jam e habitur gjithmonë. 
 
 

Huazim 
Unë nuk kam një fole këtu 

Por unë kthehem, si një dallëndyshe, 
Për vendet e fëmijërisë sime. 
 
I desha gardhiqet me rërë, 
Për të marrë pjesë në misterin e këngës shaka. 
I organizoja buqetat 
E luleve të egra dhe lule-thekrës - 
Për tu rritur deri të retë. 

 
Pemët e vjetra, të cilave ua kam besuar sekretet e mia, 
Enderriten, thekshëm, qershitë e gra 
Dhe Linden ëmbël-aromatike 
Si dikur - 
Bota hyjnore në pasqyrë të liqenit. 
 
I dëgjoj valet dhe erërat. 

Me sa duket asgjë nuk ka ndryshuar. 
Vetëm brija e varrezave, 
Si një ditar i jetës, është gjithnjë e më e qartë. 
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Shoqata sportive dhe kulturore „„Arbëria” 

 

ZVR-Zahl: 574405097 

 

 

 

 
www.arberia.at 

 

Shahistët shqiptarë në Vjenë organizuan turne shahu në kuadër të “Javës së Integrimit” 

 
Vjenë, 6 maj 2017:-Në kuadër të manifestimeve për nder të “Javës së Integrimit”, në ambientet e shoqatës kulturo-

sportive “Iliria” (Bürgergasse 13, 1100 Wien), klubi shqiptar i shahut “Arbëria” organizoi një turneu të hapur në 

shah.  

 

Foto e përbashkët e pjesëmarrësve në turne 

 

Në emër të klubit të pranishmit fillimisht i përshëndeti 

dhe ju dëshiroi mirë se ardhje kryetari Kadri Berbati. 

Më pas, në një fjalë të shkurtër rasti, sekretari Anton 

Marku, ndër të tjera, theksoi se: “sot ky klub po i 
bashkohet më shumë se 300 shoqatava të tjera në Vjenë, 

të cilat me akvitetet e tyre përgjatë “Javës së Integrimit” 

kontribojnë për zhvillimin dhe fuqizimin e një shoqërie 

demokratike, tolerante dhe solidare në Austri duke ju 

bashkangjitur përpjekjeve për mirëkuptim dhe 

bashkëjetës paqësore mes njerëzve me prejardhje dhe 

kultura të ndryshme”.  

Foto nga turneu 

 

Në turne morën pjesë 13 shahistë, shqiptarë dhe 

austriakë. Meçet u zhvilluan në 7 xhiro. Për shahistët 

më të suksesshëm u ndanë dhe shpërblime modeste. 

Gjyqtare e turneut ishte Margit Almert  nga Federata e 

Shahut e Vjenës.  
 

Renditja përfundimtare, e publikuar edhe në web-faqen 

e Federatës së Shahut të Vjenës  (https://chess-

results.com/tnr279769.aspx?lan=0&art=1&turdet=YES

&wi=984) duket kështu: 

1. Sokol Çekani  6 pikë 

2. Faredin Xhakaj  5 5  

3. Hamdi Hysenaj  5  

4. Kadri Berbari  5 

5. Fatos Krasniqi  4,5 

6. Mark Uka  4 
7. Emanuel Nungesser 4 

8. Zef Uka   3  

9. Anton Marku  3  

10. Safet Hyseni  3 

11. Eike Nungesser  2 

12. Zboray Frantisek  2 

13. Müllner-Laub Gregor 2 

 

Klubi shqiptar i shahut “Arbëria” i cili këtë vit në 

Federatën së Shahut të Vjenës garoi me dy ekipe 

përbylli sezonin 20016/17 me këto rezultate:  
B-Liga: Ekipi i parë i klubut të shahut “Arbëria” zuri 

vendin e pestë me 36 pikë të tubuara nga 8 ndeshje (4 

fitore, 2 barazime dhe 2 humbje) 

2. Klasse: Ekipi i dytë i klubit të shahut “Arbëria” zuri 

vendin e katërt me 25 pikë të tubuara nga 8 ndeshje (2 

fitore, 3 barazime dhe 3 humbje) 

 

Sezoni i ardhshëm 2017/2018 i ligës së shahut të Vjenës 

fillon në tetor të këtij viti. 

 

 

 

http://www.arberia.at/
https://chess-results.com/tnr279769.aspx?lan=0&art=1&turdet=YES&wi=984
https://chess-results.com/tnr279769.aspx?lan=0&art=1&turdet=YES&wi=984
https://chess-results.com/tnr279769.aspx?lan=0&art=1&turdet=YES&wi=984

